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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนและ
ปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท  จึงก าหนดคุณสมบัติ หน้าท่ี บทบาท และการปฏิบัติ งานของกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั ดงัน้ี 

บทบาท อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานความถูกตอ้ง การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษทั 
2. สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทั 
3. มีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณสมบติัและทกัษะดา้นต่าง ๆ ของ CFO และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีของบริษทั 
4. พิจารณาคดัเลือก แต่งตั้ง และอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับบริษทัที่ให้บริการงานตรวจสอบภายใน ของบริษทั 

โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรของบริษทัดังกล่าว ตลอดจนอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี ในกรณีท่ีบริษทั จดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเอง คณะกรรมการตรวจสอบจะให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ยและถอดถอน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูท่ี้รับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. ปรึกษาหารือและพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
ของบริษทั ให้มีความสัมพนัธ์และเก้ือกูลกนั  

6. สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะ 
7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษทั โดยค านึงถึงความอิสระ ความ

น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้ น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบั ผูส้อบ
บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

9. สอบทานและพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะ 
10. สอบทานให้บริษทั มีการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  
11. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ให้มีความถูกตอ้งและครบถว้น และให้เป็นไปตามกฏหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั       

12. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  
• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
13. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นท่ีเป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษทั เพื่อให้การปฏิบติังานภายใตห้น้าท่ี
ความรับผิดชอบส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

15. สอบทานและแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละคร้ัง เพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง
และคณะกรรมการบริษทั ยงัมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

การรายงาน 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ไดแ้ก่ 

1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดของทางการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ : 
1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
3. คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็น

กรรมการบริษทั 
4. คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้น

ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้ งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัท ให้เป็น

กรรมการตรวจสอบ 
3. ไม่ เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตั ด สินใจในการด าเนิน กิจการของบ ริษัท                      

บริษัทใหญ่  บ ริษัทย่อย บ ริษัท ร่วม บริษัทย่อยล าดับ เดียวกัน  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ห รือผู ้มีอ  านาจควบคุม                     
ของบริษทั 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ี ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 6 บริษทั เน่ืองจากอาจมีผลให้การปฏิบติั

หนา้ท่ีในบริษทัใดบริษทัหน่ึงท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 
7. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อ เน่ืองและสม ่ าเสมอ ใน เร่ืองท่ี เก่ียวข้องกับ                       

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการเป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษทัอีกได ้
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้แจง้และยื่นหนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทัไม่น้อย

กว่า 30 วนั และบริษทั ตอ้งแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบดว้ย 
3. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตั้ งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ี 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัน้ี โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้มาแทน 

การประชุมและองค์ประชุม 
1. ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุม

วาระพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น 
2. ในการประชุมตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด

จึงจะครบองคป์ระชุม 
3. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูส้อบบญัชี

มาร่วมประชุม หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร หรือขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้ง หรือจ าเป็น 
4. ในการออกเสียง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงรายละ 1 เสียง และ

ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ 
5. กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใน

เร่ืองนั้น ๆ 
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6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผูป้ระชุมมิได้อยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัและสามารถจดัส่งหนังสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได ้ตาม
เง่ือนไขขั้นตอนและวิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนด 

7. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการ
ตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

8. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมดว้ยทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมและน าเสนอขอ้มูลให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เวน้แต่จะมีการประชุมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะพิจารณา
ร่วมกนัเฉพาะผูท่ี้เป็นกรรมการตรวจสอบเท่านั้น 

9. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังและน าเสนอให้
ประธานกรรมการตรวจสอบลงนาม 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวเน่ืองกับหน้าท่ี : 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบควรค านึงถึงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ : 
 เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค ์จึงมีการ
ก าหนดกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ยา่งเป็นทางการ 
 
 

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบน้ี มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
 
 

 


