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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคมุภายใน ซึ่งจะท าหน้าท่ีให้การสนบัสนนุ 
แก่คณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้เช่ือมั่นว่าการด าเนินงานงานของบริษัทเป็นไปอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน  
 

ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้จัดท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพื่อระบุถึง
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงานของตรวจสอบ  

 

1. วตัถปุระสงค์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

1.1 เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบตัิการควบคมุภายในให้สอดคล้องกบั
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

1.2 สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ
ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถระบุและ
ประเมินว่าระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ด าเนินการ
ให้มีการบริหารจดัการเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ  

1.3 สอบทานให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรม
ธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้
องค์กร เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในทุกภาค
สว่น 

1.4 ให้การสนบัสนนุและปฏิบตัิการในนามของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้
สอบทานงบการเงินเพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินท่ีเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน  
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2. องค์ประกอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระ มีจ านวนไม่น้อยกว่า [ 3 ] คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีความรู้
และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
 

3. คณุสมบตัิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษัท มหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมทัง้ข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  โดยกรรมการตรวจสอบมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสีย ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะท่ีอาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) และ
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ [ 3 ] ปี  ทัง้นี ้เม่ือครบ

ก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้อีก  
 คณะกรรมการตรวจสอบพ้นต าแหน่งเมื่อ  

4.1 ครบก าหนดตามวาระ 
4.2 ลาออก 
4.3 ตาย 
4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นต าแหน่ง  

 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากครบก าหนดตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเข้าด ารงต าแหน่งแทน โดย
บุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบความเสี่ยงจะอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลือยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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5. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
5.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ 
การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

5.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจ
วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

5.6 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท   
 (3)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของบริษัท  

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 
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(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

  (8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   

5.7 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุ

ภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5.8 พิจารณารายการท่ีอาจคาดว่าจะเป็นรายการท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายใดๆ หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาวา่รายการดงักลา่วเข้าขา่ยดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงประเด็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
รายช่ือกรรมการท่านท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ท่านดังกล่าว
ปฏิบตัิตามมาตรา 80 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน
การงดเว้นการออกเสียงในวาระดงักลา่ว 

5.9 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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6.   การประชมุ 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ [ 1 ] 

ครัง้ 
6.2   ในการประชมุแตล่ะครัง้จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด   
6.3   ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานได้ ให้กรรมการท่ีมาร่วมประชมุเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็น
ประธานในท่ีประชมุ 

6.4  การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานใน ท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียง เป็นเสียงชีข้าด  

6.5   กรรมการตรวจสอบคนใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะต้องไม่เข้าร่วมใน
การ พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

   

7.   การรายงาน 
    7.1  รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ [ 1 ] 

ครัง้    
7.2  สรุปผลการด าเนินงานไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี 
 

8.  คา่ตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนตามมตจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
 
 

---------------------------------------------------------- 


