
                                                                                                                                              

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับแกไขคร้ังที่ 1 (Audit Committee Charter)                                                                                                               หนา 1 จาก 4 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของ 

บริษัท น้าํประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ใหเปนคณะกรรมการที่มีอิสระใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน แบงเบาภาระหนาที่ตางๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิผล สอบทานความถูกตองและนาเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอกําหนด และกฎหมายที่
เกี่ยวของ  

1. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.1    คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงต้ังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบจํานวนรวมอยางนอย 3 ทาน  

         1.2 เปนกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  
 1.3   คณะกรรมการตรวจสอบทานหนึ่งทานใดเปนผูมีความรูความชํานาญ ความเขาใจหรือ
มีประสบการณดานวิเคราะหงบการเงิน และมีความรูตอเนื่องเก่ียวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การเงินโดยรับรองประวัติที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใหเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ56-1) และรายงานประจําป (แบบ56-2)  

1.4 หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   2.1    ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
2.2 เปนกรรมการที่ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา หรือมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.3 เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในดาน
การเงินและการบริหารงานบริษัท บริษัทใหญ บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท 
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2.4 เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

2.5 สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว  

3.  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางตอเนื่องและอิสระตอการ
แสดงความคิดเห็น  คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้ 

3.1 สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
3.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความ
เห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจของบริษัท 

3.4 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และบุคลากรของแผนกตรวจสอบ
ภายใน 

3.5 พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติตอผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหมี
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3.7 จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวใน
รายงานการประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.8 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตาม
ความจําเปนและเหมาะสม 

3.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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4.  วาระการดํารงตําแหนง 

4.1  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดย 1 ป ในที่นี้หมายถึง 
ชวงเวลาระหวางการประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงต้ัง และการประชุมสามัญผูถือหุนในป
ถัดไป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังใหมได แตไมใชการตอวาระ
โดยอัตโนมัติ 

4.2 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ 
4.2.1 ครบกําหนดตามวาระ 
4.2.2 พนสภาพการเปนกรรมการบริษัท 
4.2.3 ขาดคุณสมบัติตามขอกําหนด กลต.และตลท. 
4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
4.2.5 ลาออก 
4.2.6 ตาย 

4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบตองแจงตอบริษัทลวงหนาอยางนอย 30 วัน พรอม
เหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดพิจารณาแตงต้ังกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนทดแทนกรรมการที่ลาออก 

5. การประชุม 

5.1  คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอยางนอยไตร
มาสละ 1 คร้ัง 

5.2 ในการประชุมจะตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม 

5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ประธานได ใหกรรมการที่มารวมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหน่ึงคนเปนประธานในที่ประชุม 

5.4 การวินิจฉัยช้ีขาดในที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงข้ีขาด 

5.5 กรรมการตรวจสอบผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเร่ืองใด หรือมีสวนไดเสียใน
เร่ืองที่พิจารณา หามมิใหแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมและใหขอมูลใน
สวนที่เกี่ยวของได 
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6. การรายงาน 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการประชุม หรือรายงานอ่ืนใดที่เห็นวา
คณะกรรมการบริษัทควรทราบเปนประจํา 

6.2  รายงานตอคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ในกรณีที่มีรายการหรือการกระทําที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายการที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ
หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6.3  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตาม
วรรคหน่ึงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (ตลท.) 

  

 ทั้งนี้ ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 เปนตนไป 

 

                 
                ......................................... 

            (ดร. ทนง พิทยะ) 
    ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 


