กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(Charter of the Audit Committee)

บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยคณะกรรมการ
บริ ษทั ในการตรวจสอบและสอบทานให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิ จการอย่างเพียงพอโดยเฉพาะหน้าที่ ในการ
กากับ ดู แ ลการด าเนิ นการให้ส อดคล้องกับกลยุทธ์ แ ละนโยบายทางธุ ร กิ จ การปฏิ บัติตามข้อ กาหนดและ
กฏหมายที่ เกี่ ยวข้อง การจัดการและควบคุ มความเสี่ ยงธุ รกิ จการจัดทารายงานทางการเงิ นและการเลื อกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการทารายการระหว่างกันกับผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
2. องค์ ประกอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
1 คน ทาหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์อย่างเพียงพอในด้านบัญชี และการเงิ น และติ ดตามการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3) กรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่กาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจในการ
รั ก ษาผลประโยชน์ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น อี ก ทั้ง เป็ นการป้ อ งกัน มิ ใ ห้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมถึงกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่หรื อบริ ษทั อื่นที่มีผบู ้ ริ หารหรื อกลุ่มผู ้
ถือหุน้ ใหญ่กลุ่มเดียวกัน
4) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน สามารถร่ วมกันจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
5) คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั หรื อมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
6) กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยเมื่อครบกาหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษทั อีกได้
7) หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ดาเนิ นการปฎิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยกาหนด
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3. อานาจบังคับบัญชา
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบอานาจให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อปฎิ บตั ิ หน้าที่ ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1. การเรี ยกขอข้อมูลตามที่ตอ้ งการจาก
1) พนักงาน (พนักงานทุกคนต้องให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องขอ)
2) บุคคลภายนอก
3.2. ขอรับคาปรึ กษาทางด้านกฎหมายหรื อวิชาชีพอื่นจากภายนอก
3.3. เชิญพนักงานบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมตามที่เห็นสมควร
3.4. จัดจ้างบุ คคลภายนอกเป็ นการชั่วคราวหรื อตามความจาเป็ น เพื่ อให้แน่ ใจว่าฝ่ ายตรวจสอบภายในมี
ทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอในการปฎิบตั ิ งานให้แล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตาม
เวลาที่กาหนด
4. หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริ ษทั มี การควบคุ มภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) พิ จ ารณาและอนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง ถอดถอน โอนย้า ย หรื อ เลิ ก จ้า งหัว หน้า ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ ผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุม
ด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6) พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
และข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง)
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคน
(ซ) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฏ
บัตร
(ฌ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู ถ้ ื อ หุ ้น และผู ล้ งทุ น ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรรมการบริ ษทั
8) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9) หากมี ค วามจ าเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ต่ อ การด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็ นที่ เป็ นอิสระจากที่ ปรึ กษาทางวิชาชี พอื่ นได้ โดยบริ ษทั
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
10) กรณี ผสู ้ อบบัญชี แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อการฝ่ าฝื นกฏหมาย
ที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการและผูบ้ ริ หารต่อคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
(ฉ)
(ช)

5. การประชุม
1) จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดทารายงาน
ทางการเงิน
2) ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะที่ เป็ นผูซ้ ่ ึ ง
ได้รับมอบหมาย ส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุ ม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ หรื อเรี ยกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้อง
ขอจากกรรมการตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี หรื อประธานกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา
ที่จาเป็ นต้องหารื อร่ วมกัน
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6. องค์ ประชุม
1) ในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่ น้อยกว่า กึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการตรวจสอบจึ งจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่
ประชุมหรื อไม่สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
2) กรรมการตรวจสอบ 1 คน มี สิ ทธิ์ 1 เสี ย ง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใดมี ส่ วนได้เ สี ย ในเรื่ องที่
พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่ องนั้น และในการลงคะแนน
หากปรากฏว่ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7. การรายงาน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม และเสนอรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รวมทั้งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการประชุมครั้งต่อไป โดยใน
การเสนอคณะกรรมการบริ ษทั นั้น ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
หรื อ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอข้อมู ลต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยหาก
กรรมการบริ ษทั มีประเด็นซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ เป็ นผูช้ ้ ี แจง
เพิ่มเติม
กฎบัตรนี้ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
(นายคีรี กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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