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ที่ AIS HR 9 050/2561 
เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 

Charter of the Audit and Risk Committee 
 

 โดยท่ีคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good Corporate Governance) เพ่ือการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน  จึงได้พิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงขึน้ (Audit and Risk Committee) เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือส าคัญของ
คณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบความคุมภายใน และการ
บริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินท่ีน่าเช่ือถือ อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติท่ีดีและเป็นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบตัิที่เป็นสากล คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรตรากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงฉบบันีข้ึน้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

บทที่ 1 
องค์ประกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง 

ข้อ 1. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง
ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

 

ข้อ 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง เลือกกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงคนหนึ่ง เพ่ือท า
หน้าท่ีเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

 

ข้อ 3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง แต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง เพ่ือให้มีหน้าท่ีเตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง 
 

ข้อ 4. กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงมีวาระเท่าเพียงจ านวนท่ียงัคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลบัเข้ามาใหม่ได้  

 

ข้อ 5. กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องย่ืนหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตัง้แต่วันท่ีใบลาออกมาถึงท่ีบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก โดยให้ด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงให้ครบถ้วนภายใน 90 วนั 
นบัแตว่นัท่ีกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงคนนัน้ลาออก 
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ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงพ้นจากต าแหน่งทัง้คณะ เพราะเหตุอ่ืนนอกจากขาด
คณุสมบตัิ หรือ มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง ท่ีพ้นจากต าแหน่งยงัคง
ต้องอยูรั่กษาการในต าแหน่งเพียงเทา่ท่ีจ าเป็นจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง ชดุใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 
 
 

บทที่ 2 
ขอบเขต และอ านาจหน้าที่ 

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง มีหน้าท่ีก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคมุภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสตัย์สจุริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อนัจะพึงมีตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนด าเนินการ
ให้เป็นท่ีมั่นใจว่ากรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท อย่าง
ถกูต้องครบถ้วน และมีมาตรฐาน 

 

ข้อ 7. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจาก
กรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีกฎหมายก าหนด และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

7.2 พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี และ ให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติการ
แต่งตัง้ เลือกกลับมาใหม่  เลิกจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตดัสินใจในกรณีท่ีฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชีมีความเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกับรายงาน
ทางการเงิน หรือมีข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี 
 

7.3 ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 

7.4 พิจารณานโยบายของบริษัทเก่ียวกบัการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีจากส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 

7.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ความดีความชอบของ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชมุกบัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เข้าร่วม เพ่ือสอบทานถึงข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ความ
เป็นอิสระ 

7.6 สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี การปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

 

7.7 จัดให้มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่าง
น้อยทกุ 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)  

7.8 สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง  (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวม โดยด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) กลัน่กรองกรอบความเสี่ยง (Risk Framework) ซึง่ประกอบด้วย นโยบาย ระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสียงท่ียอมรับได้  (Risk Tolerance) รวมถึง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม  ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

(ข) กลัน่กรองและให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลความเสี่ยงในภาพรวม ให้มีการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานความเสี่ยง รวมทัง้ให้มีการควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  โดยให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะอยา่งเป็นอิสระ 

 (ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการน าความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยทุธ์ เพ่ือให้บริษัทพฒันา
ไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการก ากับดแูลให้การด าเนินงานและความเสี่ยงของบริษัทสอดคล้องกัน  
รวมทัง้ให้พิจารณาความเสี่ยงตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและผู้ เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

7.9 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 

7.10 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

7.11 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการ
คุ้มครองผู้ ให้ข้อมูล และพิจารณาข้อร้องเรียนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัททกุไตรมาส รวมทัง้
เป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทในการรับแจ้งข้อร้องเรียนตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทจุริต 
การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

7.12 ก ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่นเพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทได้
ปฏิบตัิตามภาระหน้าท่ีตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ 

 

7.13 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงและต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และประสทิธิผลของการบริหารความเสี่ยง

โดยภาพรวมของบริษัท 
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงแตล่ะทา่น 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามกฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

7.14 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี เก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสยัว่ากรรมการ 
ผู้ จัดการ หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบัญชี
ทราบ ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี  

 

7.15 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียง และเสนอข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัความเส่ียง  

        หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง รายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความ
เส่ียงเห็นสมควร   

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ 
 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท านัน้ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

7.16 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง มีอ านาจเชิญให้
ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเห็น
วา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

 

7.17 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี  ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง มีอ านาจ
ว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือเชิญบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความเห็น หรือค าแนะน า เพ่ือสนับสนนุการ
ปฏิบตัิงานตามความจ าเป็น 

       

7.18 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ด้วยตนเองทัง้ใน
ภาพรวมเป็นรายคณะและรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี 

 

7.19 พิจารณาสอบทานของกฎบัตรนีเ้ป็นประจ าทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหากมีความจ าเป็น 
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7.20 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัความเส่ียง 

 

บทที่ 3 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเส่ียง 

 ข้อ 8. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในการเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงสง่หนงัสือ
นดัประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงอาจเรียกประชมุโดยไม่ต้องมีหนงัสือนดัประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองเร่งดว่น
ดงักลา่ว 

 

  ข้อ 9. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยง  ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ความเสี่ยง มาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเส่ียงทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัท
แตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงซึง่มาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงคน
หนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

 ข้อ 10. การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 
 

 ข้อ 11. กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัความเสี่ยงซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั
ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

 
 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 
                            ( นายกานต์ ตระกลูฮนุ ) 
                   ประธานกรรมการ 
      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)   


