บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหำชน)
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดั ตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาเนินการและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การ
สนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้และความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การบริหารความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี นโยบายต่อต้านคอร์รับปชั่น จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.1. องค์ประกอบและวำระกำรดำรงตำแหน่ง
(1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิส ระจานวนไม่น้ อยกว่า 3 คนซึ่งมีคุณ สมบั ติ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และในจานวนนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการบัญชี
(2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบและให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี วาระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละ3ปี ก รรมการตรวจสอบซึ่ งพ้ น จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
(4) ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาอออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบควรแจ้ง
ต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
(5) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ
อยู่ได้จนครบกาหนดวาระเป็นผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคณะกรรมการบริษัท
ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้า ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่
จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนเองได้เข้ามาแทน
1

2.2. คุณสมบัตขิ องกรรมกำรตรวจสอบ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัททั้งนี้ให้นบั รวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ ีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสานักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย
ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัท
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3. ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผล
(4) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(5) พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(7) กากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและ
แผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(8) พิจารณาเพื่อเสนอให้บริษัทว่าจ้าง หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และกาหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
(9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญ ชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
(10) สอบทานมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ศึกษา พิจารณา และให้ คาแนะน าแก่บริษัท ในการทบทวน
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขนโยบาย กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(11) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือ
นาเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจาเป็น
(12) ในกรณีทจี่ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบของบริษัทฯ
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(13) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจาเป็นเพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
(14) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. กำรประชุม
(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และเรียกประชุมเพิ่ม
ได้ตามความจาเป็น โดยองค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
(2) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือติดภารกิจที่จาเป็น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคน
หนึ่งเป็นประธานทีป่ ระชุม
(3) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดให้มีขึ้น
อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบผู้ทมี่ ีส่วน
ได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงมติในเรื่องนั้นๆ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(5) นาส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือ
เร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
นายประกิตติ์ เสกสรรค์
ประธานกรรมการ
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