
                                                                                    

1 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีก ากบั ติดตามและให้

ขอ้เสนอแนะ เพื่อใหบ้ริษทัมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การ

ตรวจสอบภายในท่ีดี มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอ การปฏิบติังานภายในเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั  ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

โปร่งใส เป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) จึงก าหนดกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบไวด้งัน้ี 

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษทั และมี

คุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมตรวจสอบ และท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ (ถา้

มี) ตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนต้องเป็นผู ้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมี

ประสบการณ์ดา้นบญัชี หรือการเงิน 

1.4 ใหผู้บ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยต าแหน่งและอาจใหมี้ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบก็ได ้

 

2. วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2.2 การพน้วาระการด ารงต าแหน่งขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากการด ารงต าแหน่ง

เม่ือ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) พน้จากการเป็นกรรมการบริษทั 
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4) ขาดคุณสมบติัของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ี หรือตามหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

2.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ

บริษทั 

2.4 กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทั้ งคณะ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก

ต าแหน่งรักษาการไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

2.5 กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ตรวจสอบท่ีครบวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไดอี้กวาระหน่ึง แต่ไม่เกินสอง

วาระ และให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่เขา้มาในคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามสมควร เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

2.6 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ดว้ยเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบโดยเร็ว โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตน

เขา้มาแทน 

 

3. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง  

3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบ จึงครบเป็นองคป์ระชุม 

3.2 กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ท่ี

ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

3.3 การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

3.4 กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมี

ส่วนไดส่้วนเสียใดๆ ในการพิจารณากรรมการรายนั้นตอ้งไม่ร่วมพิจารณาไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



                                                                                    

3 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การประชุม 

4.1 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4  คร้ัง และประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจ าเป็น 

4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือ

นดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี

จ าเป็นรีบด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิการอ่ืน หรือแจง้นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมก็

ได ้

 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

ก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายประจ าปีอยา่งถูกตอ้ง

และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ 

5.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5.3 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทั 

5.4 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

5.5 สอบทานและพิจารณาความเส่ียงส าคัญท่ีตรวจพบร่วมกับฝ่ายบริหาร รวมทั้ งให้

ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข  

5.6 ในการปฏิบติัตามขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญหรือสั่ง

การให้ฝ่ายบริหารหรือหัวหน้างานเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจง้หรือให้ส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ได ้และมีอ านาจวา่จา้งหรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญทาง

วชิาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จ าเป็น 
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5.7 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี  

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายงานท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นชอบหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

- รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

5.8 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วม

ประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.9 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบและให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเก่ียวกบั

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน ตลาดจนพิจารณา

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

5.10  พิจารณาอนุมติักฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการด าเนินงาน ขอ้ตกลงการ 

         ประเมินผลการปฏิบติังาน และคู่มือการปฏิบติังานการตรวจสอบ 

5.11  พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

       5.12 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และการปฏิบติังานท่ีเก่ียวเน่ือง 

               เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์หห้นา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 


