บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เอ็ม วิชนั จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการทีดี จึงได้
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทีมีความเป็ นอิส ระ ทําหน้ าทีตรวจสอบการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพือให้ มีความมันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้ องตามกฎหมาย สอดคล้ องตามระเบียบการปฏิบตั งิ านทีดี การบริหารกิจการดําเนินไปอย่าง
เหมาะสม มีป ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิ ผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทํ าหน้ า ที ในการสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริ ษัท ร่ วมกับผู้สอบบัญชี เพือให้ มนใจว่
ั ารายงานทางการเงินของบริ ษัท มีความน่าเชือถือ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างครบถ้ วนถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง สร้ างความมันใจและความน่าเชือถือแก่ผ้ ลู งทุน และผู้
มีสว่ นได้ ส่วนเสียว่ามีการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุตธิ รรม โปร่งใส และมีการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดงั ต่อไปนี
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้ องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี
1.1
1.2

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริษทั ทีเป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชํานาญทีเหมาะสมตามภารกิจที ได้ รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1

1.3

คนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
ให้ คณะกรรมการของบริษทั เลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึงเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4

ให้ ผ้ จู ัดการหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง

2. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
2.1 ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการของบริษัท หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 มีคุณสมบัติตามทีกําหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.3 ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัท บริษทั ในเครื อ บริษัทร่วม หรือบริษัททีเกียวข้ อง ทังนีให้ นบั รวมหุ้น
ทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2.4 เป็ นกรรมการในคณะกรรมการบริ ษัท แต่ต้องไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริ ษัท บริษัทในเครือ บริษทั ร่วม บริษัท
ทีเกียวข้ องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.5

เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษทั ในเครือ บริษัทร่วม หรื อ
บริษทั ทีเกียวข้ อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2.6 เป็ นกรรมการทีไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ ส่วนเสียส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้ านการเงิน และการ
บริ หารงานของบริษัท ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรื อ ส่วนได้ ส่วนเสียในลักษณะธุรกรรมใด ๆ ของบริ ษัท ในเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.7 เป็ นกรรมการทีไม่ใช่เป็ นผู้ทีเกียวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
2.8 เป็ นกรรมการทีไม่ได้ รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทน เพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
2.9 เป็ นผู้ทีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายได้ อย่าง
เป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท รวมทังผู้ทีเกียวข้ องหรื อญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่าว
2.10 เป็ นผู้ทีได้ รับความเชือถือและเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
2.11 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพือให้ มันใจว่า มีความถูกต้ องและเชือถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
ประจําปี
3.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบ
ทานหรื อตรวจสอบรายการใดทีเห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิงสําคัญ พร้ อมทังนําข้ อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุ งแก้ ไข
ระบบการควบคุมภายในที สําคัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
3.3
3.4
3.5

และผู้ตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และถอดถอน/เลิกจ้ างผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15

พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณี ทีเกิดรายการที เกี ยวโยงกัน หรื อรายการที อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
สอบทานให้ บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง
ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าทีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริษัททีเกียวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารทีเห็นว่าเกียวข้ องหรื อจําเป็ น
ให้ มีอํานาจว่าจ้ างทีปรึกษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็น หรื อให้ คําปรึ กษาในกรณี
จําเป็น
จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อมทัง
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานอืนตามที คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี
4.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระ อาจได้ รับการแต่งตังใหม่อีกได้ นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบพ้ นจาก
ตําแหน่งเมือ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้ นวาระจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

4.2

4.3

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้ งเป็ นหนังสือ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล และให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้อนุมตั ิ โดยบริษัทจะแจ้ งเรื องการลาออก
พร้ อมสําเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณี ทีกรรมการตรวจสอบพ้ นจากตําแหน่งทังคณะ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทีพ้ นจากตําแหน่งต้ องรักษาการในตําแหน่งเพือดําเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที
ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัท
แต่งตังบุคคลที มีคุณ สมบัติครบถ้ วนขึนเป็ น กรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพือให้ กรรมการตรวจสอบมี
จํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลทีเข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้ เพียง
วาระทียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึงตนแทน

5. การประชุม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี
5.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื องอืน ๆ

5.2
5.3

5.4
5.5

อย่างน้ อยปี ล ะ 4 ครั ง และให้ มีการประชุมร่ วมกับ ผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มี ฝ่ายจัด การอย่า งน้ อยปี ล ะ 1 ครั ง หรื อให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยกประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เพือพิจารณาเรื องจําเป็ นเร่งด่วนอืน ๆ ได้ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื องนัน
การออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ ถือเอาความเห็นทีเป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญในกรณี ที
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบคนอืน ๆ ทีมิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ นําเสนอเป็ นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ทีได้ ม อบหมายเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ในคราวถัดไปเพือทราบทุกครัง
ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้ทีได้รับมอบหมายเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.2 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษั ทเพื อดํ า เนิน การปรั บปรุ ง แก้ ไขภายในระยะเวลาที คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร

6.3

(1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรื อมีสงผิ
ิ ดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื น กฎหมาย หรื อข้ อกํ า หนดใด ๆ ของตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย และกฎหมายอืนที
เกียวข้ อง
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิงที มีผลกระทบอย่างมี สาระสําคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงาน และได้ มีการหารื อร่วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริหารแล้ วว่าต้ องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไข เมือครบกําหนดเวลาที กําหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิก เฉยต่อ การ
ดําเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานสิงทีพบดังกล่าว
โดยตรงต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

