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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กากับ ติดตามและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การ
ตรวจสอบภายในที่ ดี มี รายงานทางการเงิ นที่ ถู ก ต้อ งและเพี ย งพอ การปฏิ บ ตั ิ ง านภายในเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
โปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกาหนดกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี้
1. องค์ ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษทั และมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมตรวจสอบ และที่ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้า
มี) ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยหนึ่ งคนต้อ งเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ หรื อมี
ประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรื อการเงิน
1.4 ให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตาแหน่งและอาจให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้
2. วาระการดารงตาแหน่ ง
2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
2.2 การพ้นวาระการดารงตาแหน่ งข้างต้น กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากการดารงตาแหน่ ง
เมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้นจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั
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4) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรื อตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ
บริ ษทั
2.4 กรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ก รรมการตรวจสอบที่ พ น้ จาก
ตาแหน่งรักษาการไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุ ดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
2.5 กรณี ที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเนื่ องจากครบวาระการดารงตาแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้อีกวาระหนึ่ ง แต่ไม่เกินสอง
วาระ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามสมควร เว้นแต่คณะกรรมการบริ ษทั จะมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2.6 กรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลง ด้วยเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริ ษทั แต่ง ตั้งกรรมการตรวจสอบโดยเร็ ว โดยบุ คคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตน
เข้ามาแทน
3. องค์ ประชุ มและการลงคะแนนเสี ยง
3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบ จึงครบเป็ นองค์ประชุม
3.2 กรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
3.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
3.4 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งมีหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยใดๆ ในการพิจารณากรรมการรายนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
3.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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4. การประชุ ม
4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มเติมหากจาเป็ น
4.2 ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรี บด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่น หรื อแจ้งน้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ มก็
ได้
5. ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
5.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและรายประจาปี อย่างถูกต้อง
และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้
5.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
5.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั
5.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่ า ว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
5.5 สอบทานและพิ จ ารณาความเสี่ ย งส าคัญ ที่ ต รวจพบร่ ว มกั บ ฝ่ ายบริ หาร รวมทั้ง ให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ไข
5.6 ในการปฏิบตั ิตามขอบเขต อานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิ ญหรื อสั่ง
การให้ฝ่ายบริ หารหรื อหัวหน้างานเข้าร่ วมประชุ มเพื่อชี้ แจ้งหรื อให้ส่งเอกสารที่เกี่ ยวข้อง
ได้ และมีอานาจว่าจ้างหรื อแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญทาง
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ น
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5.7 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
รายงานดังกล่ าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมู ล
ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นชอบหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.9 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบและให้ความเห็ นต่อฝ่ ายจัดการเกี่ ยวกับ
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน ตลาดจนพิจารณา
ผลการดาเนินงาน งบประมาณ และอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.10 พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการดาเนินงาน ข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และคู่มือการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ
5.11 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
5.12 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย และการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ให้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4

