ที่ AIS HR 9 050/2561
เรื่ อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
Charter of the Audit and Risk Committee
โดยที่คณะกรรมการบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) เพื่ อ การด าเนิ น กิ จ การอย่ า งยั่ ง ยื น จึ ง ได้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ความเสี่ ย งขึ น้ (Audit and Risk Committee) เพื่ อ ให้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ในการก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น งาน ระบบการบริ ห ารความเสี่ย ง ระบบความคุม ภายใน และการ
บริ หารงานให้ มีมาตรฐานเป็ นไปในแนวทางที่ ถูกต้ อง โปร่ งใส ตลอดจนมี ระบบรายงานการเงินที่ น่าเชื่ อถื อ อันจะเป็ น
ประโยชน์ แก่ผ้ ลู งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง และเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฎิบัติที่ดีและเป็ นไปตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากล คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงฉบับนี ้ขึ ้นไว้ ดงั ต่อไปนี ้
บทที่ 1
องค์ ประกอบและวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้ อ 1. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ทังนี
้ ้ ต้ องมี กรรมการอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ข้ อ 2. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง เลือกกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคนหนึ่ง เพื่อทา
หน้ าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้ อ 3. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง แต่งตังหั
้ วหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท เป็ น
เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ มี ห น้ า ที่ เตรี ย มและจัด การประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ตลอดจนเป็ นผู้ประสานงานให้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ยง มี หน้ าที่ เข้ าร่ วมประชุม แต่ไม่ มี สิท ธิ อ อกเสี ยงใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้ อ 4. กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงมีวาระเท่าเพียงจานวนที่ยงั คงมีอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้ รับเลือกกลับเข้ ามาใหม่ได้
ข้ อ 5. กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้ องยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการบริ ษัท โดยการลาออกมี ผลตังแต่
้ วันที่ใบลาออกมาถึงที่บริ ษัทเพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษั ทพิจารณา
แต่งตังกรรมการอื
้
่ นที่ มีคุณ สมบัติครบถ้ วนทดแทนกรรมการที่ ลาออก โดยให้ ดารงตาแหน่งเท่าวาระที่ ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องแต่งตังกรรมการตรวจสอบและก
้
ากับความเสี่ยงให้ ครบถ้ วนภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ที่กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคนนันลาออก
้
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ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ ย งพ้ น จากต าแหน่ งทัง้ คณะ เพราะเหตุอื่ น นอกจากขาด
คุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ที่พ้นจากตาแหน่งยังคง
ต้ องอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ชุดใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
บทที่ 2
ขอบเขต และอานาจหน้ าที่
ข้ อ 6. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีหน้ าที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ระบบการบริ หาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ เกิดความชัดเจนในด้ านการบริ หารงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หารหรื อผู้บริ หาร อันจะพึงมีตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตลอดจนดาเนินการ
ให้ เป็ นที่มั่นใจว่ากรรมการบริ หาร และผู้บริ หารของบริ ษัทได้ บริ หารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน และมีมาตรฐาน
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจาก
กรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
7.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่กฎหมายกาหนด และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
7.2 พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี และ ให้ ข้อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอขออนุมัติ การ
แต่ ง ตัง้ เลื อ กกลับ มาใหม่ เลิ ก จ้ าง และก าหนดค่ า ตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท จากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงพิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน หรื อมีข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
7.3 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7.4 พิจารณานโยบายของบริ ษัทเกี่ยวกับการใช้ บริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน
7.5 สอบทานให้ บริ ษั ทมี ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง และการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความดีความชอบของ
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง ประชุมกับหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่ วม เพื่อสอบทานถึงข้ อจากัดในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลกระทบต่อความ
เป็ นอิสระ
7.6 สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายในประจาปี การปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชี
7.7 จัดให้ มีการสอบทานคุณภาพของระบบการตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กรอย่าง
น้ อยทุก 5 ปี (Independent Quality Assessment Review)
7.8 สอบทานให้ บริ ษั ท มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
สนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลความเสี่ยงของบริ ษัทในภาพรวม โดยดาเนินการดังต่อไปนี ้
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(ก) กลัน่ กรองกรอบความเสี่ยง (Risk Framework) ซึง่ ประกอบด้ วย นโยบาย ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) และความเบี่ ย งเบนของระดับ ความเสี ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Tolerance) รวมถึ ง
แนวทางการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนทบทวนความเพี ยงพอของนโยบายและแนว
ทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management
Committee) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
(ข) กลัน่ กรองและให้ คาปรึ กษาต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลความเสี่ยงในภาพรวม ให้ มีการ
ประเมิ น ติดตาม และรายงานความเสี่ย ง รวมทัง้ ให้ มี ก ารควบคุม ความเสี่ย งที่ เหมาะสม โดยให้
ความเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างเป็ นอิสระ
(ค) ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม ของการนาความเสี่ยงไปบริ หารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ บริ ษัทพัฒนา
ไปสู่ความยั่งยืนถาวร โดยการกากับดูแลให้ การดาเนินงานและความเสี่ยงของบริ ษัทสอดคล้ องกัน
รวมทังให้
้ พิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีสว่ นได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน
7.9 สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7.10 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัท
7.11 สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามนโยบายการให้ ข้ อ มูลการกระท าผิ ด และการทุจ ริ ต การสอบสวน และการ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริ ษัททุกไตรมาส รวมทัง้
เป็ นช่องทางหนึ่งของบริ ษัทในการรับแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนตามนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ต
การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
7.12 กากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้ านการให้ หรื อรั บสินบนและการคอร์ รัปชั่นเพื่ อให้ มั่นใจว่า บริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ตามกฎหมายและจริ ยธรรมที่กาหนดไว้
7.13 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงและต้ องประกอบด้ วย
ข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และประสิทธิผลของการบริ หารความเสี่ยง
โดยภาพรวมของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ ย ง และการเข้ า ร่ ว มประชุม ของ
กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงได้ รับจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7.14 ดาเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตามที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ หรื อ บุคคล ซึ่งรั บ ผิด ชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษั ทได้ ก ระทาความผิดตามที่ ก ฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงรายงานผลการ
ตรวจสอบในเบือ้ งต้ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญ ชี
ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
7.15 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง และเสนอข้ อเสนอแนะที่จาเป็ นให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ โดยในการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับความเสี่ยง
หากพบหรื อมี ข้อสงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญ ต่อฐานะ
การเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ ย ง รายงานต่ อ
คณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไ ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความ
เสี่ยงเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทานัน้ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.16 ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีอานาจเชิญให้
ฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
7.17 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อานาจ หน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง มีอานาจ
ว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ ความเห็น หรื อคาแนะนา เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานตามความจาเป็ น
7.18 พิ จารณาประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยง ด้ วยตนเองทัง้ ใน
ภาพรวมเป็ นรายคณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี
7.19 พิ จ ารณาสอบทานของกฎบัต รนี เ้ ป็ น ประจ าทุก ปี และเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหากมีความจาเป็ น
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7.20 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับความเสี่ยง
บทที่ 3
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง
ข้ อ 8. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ ในการเรี ยกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ความเสี่ยง ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบและกากับ ความเสี่ยงหรื อเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง โดยคาสัง่ ของประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงอาจเรี ยกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องเร่งด่วน
ดังกล่าว
ข้ อ 9. ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยง ต้ องมี คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคน
หนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 10. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
ข้ อ 11. กรรมการตรวจสอบและกากับความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้ นแต่ กรรมการตรวจสอบ
และกากับความเสี่ยงซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
( นายกานต์ ตระกูลฮุน )
ประธานกรรมการ
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)
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