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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตัง้ ขึ้นตามมติ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
ตลอดจนสร้า งความเชื่อ มัน่ แก่ ผู้ถือ หุ้น ผู้ล งทุ น รวมถึง ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ของบริษัท ฯ โดยรวม ทัง้ นี้
หลักเกณฑ์ในการทากฎบัตร ประกอบด้วย
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1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทาคือให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบ ัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ท่ีต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงกฎบัตรนี้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้
3. ให้ม ีก ารทบทวนกฎบัต รนี้ เ ป็ น ประจ าทุ ก ปี หรือ เมื่ อ มีก ารเปลี่ย นแปลงข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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อนึ่ ง กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ (“กฎบัต รฯ”) ฉบับ นี้ จัด ท าขึ้น เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงเพื่อ สร้างความเข้าใจให้กบั ผู้ท่เี กี่ยวข้องและผู้มสี ่ วนได้เสียทุกท่าน ได้ทราบถึงวัต ถุประสงค์
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ (องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง การ
พ้นจากตาแหน่ง) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม และการรายงาน
ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ

1

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระ อย่างน้ อย 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบ 1 คน ทาหน้ าที่เ ป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้บริหารจากสานัก
ตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. กรรมการตรวจสอบ ต้อ งเป็ นกรรมการบริษัท โดยจะต้อ งมีคุ ณสมบัติค รบถ้ว น และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้าม ตามทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องเป็ นผูม้ คี วามรูห้ รือประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรือการเงิน
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมปกติรว่ มกันอย่างน้อย ปี ละ 4 ครัง้ ตามรอบระยะเวลาการ
จัดทารายงานทางการเงิน
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(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้อ งมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานใน
การประชุม สาหรับการออกเสียงในการประชุมก็อาจใช้หลักการเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คือ ถือว่ากรรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มี 1 เสียง โดยหากกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วน
ได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ ต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่อ งนัน้
และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ้น
อีก 1 เสียง เป็ นเสียงชีข้ าด ทัง้ นี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้ าอย่างชัดเจน และนาส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
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(4) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการพิจารณาในเรือ่ งต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ประเด็นต่างๆ ทีพ่ จิ ารณาควรครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎ
บัตร โดยอย่างน้อยควรมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่ งต่อไปนี้
(4.1) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ าง
บัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีท่สี าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชี ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไป
่ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถงึ ปั ญหา หรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบ
งบการเงิน เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
(4.2) พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และนโยบายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy)
(4.3) พิจารณาทบทวนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

(4.4) พิจารณาการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ จรรยาบรรณธุรกิจ
และจริยธรรม
(4.5) งานอื่นทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

p.
co
.th

-

(5) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดเป็ นการประชุมพิเศษเพิม่ จากการประชุมปกติ
หรือจัดการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมเป็ นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีวาระอื่นๆ อยูด่ ว้ ยก็ได้
(6) ประธานกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้อง
ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ต รวจสอบภายใน ผู้ส อบบัญ ชี หรือ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาประเด็นปั ญหาทีจ่ าเป็ นต้องหารือร่วมกัน
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(7) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้สอบบัญ ชีเ ข้า ร่ว ม
ประชุมในเรื่องบางเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องได้ เช่น การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แผนการตรวจสอบ เป็ นต้น
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(8) คณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม เพื่อหารือประเด็นปั ญหาทางกฎหมาย ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบสาคัญ
ต่องบการเงิน หรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีสาระสาคัญ
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(9) เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่องจากต้องเป็ นผู้จดั เตรียม และ
นาเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่องทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า มีความละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็ นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ท่เี ป็ น
กรรมการตรวจสอบเท่านัน้
(10) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

4

บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหำชน)

-F
or

w

w

w

.b

ts

gr

ou

p.
co
.th

-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่มสี ่ วนร่ว มในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั
เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุต รของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ม ี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มอี านาจควบคุ มของบริษัทฯ และไม่เ ป็ นผู้ถือ หุ้นที่มนี ัย ผู้ม ี
อานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั ้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อ ย หรือ ไม่เ ป็ นหุ้นส่ วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่ วน หรือ เป็ นกรรมการที่มสี ่ วนร่ว มบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัย
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
10. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
11. ไม่เ ป็ นกรรมการที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ต ัดสินใจการด าเนิ นกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
12. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
13. มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมายหรือข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
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1. สอบทานให้บ ริษัท ฯ มีก ารรายงานทางการเงินถู กต้อ งตามที่ค วร ตามหลักการบัญ ชี ที่รบั รอง
โดยทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่ วยงานอื่น
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือ ก เสนอ แต่ งตัง้ บุค คลซึ่งมีค วามเป็ นอิส ระ เพื่อ ทาหน้ าที่เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชีของ
บริษทั ฯ ตลอดจนเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และ
ผูส้ อบบัญชีจะพ้นจากการทาหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผู้สอบบัญชี ฝ่ าฝื น และ/หรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(2) ใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(3) ผูส้ อบบัญชีประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ฝ่ าฝืน ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สาหรับผูส้ อบ
บัญ ชีใ นสาระส าคัญ และได้ร บั โทษการพัก ใช้ใ บอนุ ญ าต หรือ ถู ก เพิก ถอนใบอนุ ญ าต ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
(4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพ บัญ ชีกาหนดว่า เป็ นผู้มพี ฤติกรรมอันนามาซึ่งความเสื่อ มเสีย
เกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
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(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการฏิบตั หิ น้ าที่ต ามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือ หุ้นและผู้ล งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขต หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบ
ภายใน ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่าย
จัดการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีเ่ กี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร
ตามทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจาเป็ น
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บ ริห ารไม่ ด าเนิ น การให้ ม ีก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระทานัน้ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้ าที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้ าที่หลักในการ
บริหารความเสีย่ งองค์กรดังต่อไปนี้
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(1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน
การควมคุมภายในของการดาเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และนโยบาย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน ความเสีย่ ง จากการทาทุจริตในกระบวนการดาเนินงานอื่นๆ
(2) รับทราบรายงานเกีย่ วกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทัวไปเพื
่
่อให้
ข้อมูลรายละเอียดของ การบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริต รายงานเรือ่ งการทุจริตตามรอบ
ระยะเวลาทัวไป
่ รายงานด่วนเรือ่ งการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ
เป็ นต้น
(3) ปรึกษาหารือกับผูส้ อบบัญชีในกรณีทบ่ี ริษทั ประสบเหตุการณ์ทุจริตทีม่ นี ยั สาคัญ
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมิน พร้อ มทัง้ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิบ ัติง านที่อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ก ารปฏิบ ัติง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
12. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
(1) รายงานกิจกรรมต่างๆ ทีท่ าอย่างเป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(1.1) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ระบุ ค วามเห็น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเรือ่ งต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
(1.2) สรุปรายงานกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี
(1.3) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อ รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน และนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
(1.4) รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
(2) รายงานสิง่ ทีต่ รวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
(3) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(4) รายงานการทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(5) รายงานการฝ่ าฝื น กฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
2. การรายงานต่อผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
รายละเอียดเช่นเดียวกันกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ รูปแบบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ ะจัดทารายงาน
3. รายงานต่อหน่วยงานราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่าง มี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมือ่ ครบกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้รว่ มกัน หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มเี หตุผลอัน
สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวโดยตรงต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
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1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้คดั เลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้
ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ
3. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือมีเหตุใดทีก่ รรมการตรวจสอบ ไม่สามารถ
อยู่ไ ด้จ นครบวาระ ซึ่ง มีผ ลให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้ อ ยกว่ า จ านวนที่ก าหนด คือ 3 คน
คณะกรรมการบริษัท ควรแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบภายใน 3 เดือน นับแต่ วนั ที่
กรรมการตรวจสอบไม่ค รบถ้ว น เพื่อ ให้เ กิดความต่ อ เนื่อ งในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และสอดคล้องกับเกณฑ์การดารงสถานะของบริษทั จดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
4. วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามวาระกรรมการบริษทั
5. เมือ่ ครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษทั ยังไม่ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิม ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต่ อ ไป จนกว่ า คณะกรรมการบริษัท จะได้แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง การแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ต้องกระทาภายใน 2 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการ
ชุดเดิม ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วาระ
หนึ่ง ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นว่าเหมาะสม
6. ในกรณีท่กี รรมการตรวจสอบว่างลง เพราะสาเหตุอ่นื มิใช่ถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือ
วาระไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ แทนต าแหน่ ง ที่ว่ า งลงในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท คราวถัด ไป บุ ค คลซึ่ง
เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบทีต่ นแทน

กำรพ้นจำกตำแหน่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ ง เมือ่
1) ครบกาหนดตามวาระ
2) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3) ลาออก
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4) ถึงแก่กรรม
5) คณะกรรมการบริษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ
6) ต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุดหรือคาสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาคุก เว้นแต่ในความผิด
ทีก่ ระทาด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
2. กรรมการตรวจสอบทีป
่ ระสงค์จะลาออกก่อนครบการดารงตาแหน่ ง ควรแจ้งเป็ นหนังสือต่อบริษทั ฯ
ล่วงหน้ าพอสมควร เช่น อย่างน้ อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ต้องแจ้ง
การลาออก พร้อ มส่ งส าเนาหนังสือ ลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย ส่ ว น
กรรมการตรวจสอบผู้ท่ลี าออกอาจชี้แจงถึง สาเหตุดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบด้วยอีกทางหนึ่งก็ได้
3. ในกรณีทก่ี รรมการตรวจสอบถูกถอดถอน ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง บริษทั ฯ ต้องแจ้งการถูก
ถอดถอน พร้อมสาเหตุ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ โดยกรรมการตรวจสอบทีถ่ ูกถอด
ถอนนัน้ มีสทิ ธิชแ้ี จงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบด้วยก็ได้
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้รบั อนุ มตั โิ ดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป และให้
ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม ทีม่ ผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 25 พฤษภาคม 2558

……………………………………………………………
(นายคีร ี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการบริษทั
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