กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จึงได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการทีม่ คี วามเป็ นอิสระ เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีก่ ากับ
ดูแลการดาเนินงาน และบริหารงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และข้อกาหนด ในแนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน
ตลอดจนเสริม สร้างประสิท ธิภ าพในการดาเนิ น งานตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี คณะกรรมการบริษั ท จึง
เห็นสมควรก าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องตามหลัก เกณฑ์ และแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2) กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กรรมการตรวจ สอบอย่างน้อย
1 คนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน
3) ให้คณะกรรมการของบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษทั และเห็นชอบโดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
2) มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
4) กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ น กรรมการอิสระ โดยบริษัทก าหนดนิ ยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ ากับ
ข้อกาหนดขัน้ ต่ าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯในเรื่อง
การถือหุน้ ในบริษทั การไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจาหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
รวมถึงไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้
a) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
b) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
c) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
d) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร ของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิ ติบุ คคลที่อาจมีความขัด แย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
e) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การของ
สานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั
f) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ อื หุ้ นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั
g) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
h) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
i) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
5) เป็ นผูท้ ่สี ามารถปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายได้
อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
7) สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ขอบเขตอานาจหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามข้อกาหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผู้บริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาส
และประจาปี
2) สอบทานให้บริษท
ั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มคี วาม
เหมาะสมและมีประสิท ธิผ ล และพิจารณาความเป็ น อิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็ นว่า
จาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคัญและ
จาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่ วยงานตรวจสอบระบบงาน
ภายใน
3) สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจ ารณาคัดเลือก และเสนอแต่ ง ตัง้ บุ คคลและเลิกจ้างบุ คคลซึ่ง มีความเป็ น อิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ น ผู้สอบบัญ ชี
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษท
ั ตามวิธกี ารและมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนการเปิ ด เผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีค วามถูกต้องและ
ครบถ้วน ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7) สอบทานให้บริษท
ั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8) รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษท
ั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
9) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษท
ั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
a. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษท
ั
b. ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษท
ั
c. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
d. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
e. ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
f. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
g. ความเห็น หรือ ข้อ สังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รบ
ั จากการปฏิบ ัติห น้ าที่ตามกฎบัต ร
(Charter)
h. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุ นทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11) ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ
้ ริหาร หรือพนักงาน
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องหรือจาเป็ น
12) ให้มอี านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณี
จาเป็ น
13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม
ทัง้ ปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บ ัติ ง านที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านไม่ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15) ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษท
ั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี้
1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน
ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ของปี ท่ีได้รบั การแต่ งตัง้ จนถึงวัน ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ในปี ถัด ไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งใหม่อกี ได้ นอกจาก
การพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
2) ตาย
3) ลาออก

4) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
5) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั
a. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควรแจ้ง
เป็ นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ โดยบริษทั
จะแจ้งเรื่อ งการลาออกพร้อมสาเนาหนั งสือ ลาออกให้ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทราบ ในกรณี ท่ีก รรมก าร
ตรวจสอบพ้น จากตาแหน่ งทัง้ คณะ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น จากต าแหน่ งต้อ งรัก ษาการใน
ตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
b. ในกรณี ท่ี ต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ

