ที่ BTS 2545/2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

แกไขเพิ่มเติมหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
บริ ษั ท บี ที เ อส กรุ ป โฮลดิ้ ง ส จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ขอแจ ง ให ท ราบว า ในวั น นี้
(29 พฤษภาคม 2560) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันนี้ (29 พฤษภาคม 2560) เปนตนไป
โดยมีรายละเอียดเปนไปตามแบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(F24-1) ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)

_____________________________________
นายคีรี กาญจนพาสน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

สิ่งที่สงมาดวย
แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1

ดวยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ท บี ที เอส กรุป โฮลดิ้ งส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่ อวัน ที่
29 พฤษภาคม 2560 ไดมีมติดังตอไปนี้
แตงตั้ง/ตอวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)
(2)
(3)
(4)
โดยการแตงตั้ง/ตอวาระ ใหมีผล ณ วันที่

 กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ระบุเพิ่มเติมหนาที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตและระบบที่ใชในการจัดการความเสี่ยง (รายละเอียดปรากฏตามหนา 3 – 4 ดานลาง)
โดยการเปลี่ ยนแปลง ขอบเขต หน าที่ ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล าว ให มีผ ล
ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลโทพิศาล เทพสิทธา

2. กรรมการตรวจสอบ

นายสุจินต หวั่งหลี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายเจริญ วรรธนะสิน

4. กรรมการตรวจสอบ

นางสาวพิจิตรา มหาพล

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพิภพ อินทรทัต

กรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน

1

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการ
เปดเผยอยางเพียงพอ

2.

สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบรวมกั บกรรมการผู อํานวยการใหญ ในการพิ จารณาแต งตั้ ง โยกยาย เลิ กจ าง
หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน หรือหัวหนาหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอ แตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนเลิก
จางผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไม
มีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง และผูสอบบัญชีจะพนจากการทําหนาที่ของบริษัทฯ ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1)

ผูสอบบัญชี ฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)

(2)

ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไรผลตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี

(3)

ผู สอบบั ญชี ประพฤติ ผิ ดจรรยาบรรณ ฝ าฝ น ไม ปฏิ บั ติ ตามข อบั งคั บ จรรยาบรรณ สํ าหรั บผู สอบบั ญชี ใน
สาระสําคัญ และไดรับโทษการพักใชใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี

(4)

ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดวา เปนผูมีพฤติกรรมอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพบัญชี

5.

พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นหรือ รายการที่ อาจมี ค วามขั ด แยงทางผลประโยชน ให เป นไปตามกฎหมายและ
ขอ กําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแ ห งประเทศไทย ทั้ งนี้ เพื่ อให มั่นใจว ารายการดั งกลาว สมเหตุ ส มผลและเป น
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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(3)

ความเห็ นเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว าด วยหลั กทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(6)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(7)

ความเห็ น หรื อ ข อ สั งเกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ

(8)

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.

สอบทานและใหความเห็นตอแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน ในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน

8.

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1)

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(2)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(3)

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็ น สมควร กรรมการตรวจสอบท า นใดท า นหนึ่ งอาจรายงานว า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า นั้ น ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริตและระบบที่ใชในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหนาที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองคกรดังตอไปนี้
(1)

ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ ายตรวจสอบภายในเพื่ อให ครอบคลุ มถึ งการสอบทานการควมคุ ม
ภายในของการดําเนินงานตามมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ความเสี่ยงจากการทําทุจริตในกระบวนการดําเนินงานอื่น ๆ
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(2)

รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริต อาทิเชน การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพื่อใหขอมูลรายละเอียด
ของการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต รายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลาทั่วไป รายงานดวนเรื่อง
การทุจริตรายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เปนตน

(3)

ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณทุจริตที่มีนัยสําคัญ

10.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

11.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพยดังนี้
1.

กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด

2.

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายคีรี กาญจนพาสน)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายคง ชิ เคือง)
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