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นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
นโยบายนี ้จัด ท าโดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื ่อ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที ่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้
ความมั่นใจแก่ผ้ ูมี ส่วนได้ เสีย ว่าการดาเนิน การของบริ ษัท มี ระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่ มี
ประสิทธิ ภาพ เพื่อป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีมติกาหนดนโยบายคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ บริ หาร
มีความเข้ าใจขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต้ องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
2.2 กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
2.3 ให้ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท เลือ กและแต่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2.4 ให้ ผ้ จู ดั การหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลา
อย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
3.1.1 ถื อ หุ้ นไม่ เกิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดในบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องด้ วย
3.1.2 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้ าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3.1.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ด า มารดา คู่สมรส พี่ น้ อ ง และบุต ร รวมทัง้ คู่สมรสของบุต ร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรื อ
บริ ษัทย่อย
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3.1.4 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ ส่วนเสียไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะที่จะทาให้ ขาดความเป็ นอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.1.5 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ า ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3.1.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ การบริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตัง้ ให้ เข้ า ดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ
3.1.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องสามารถแสดงความเห็นหรื อ
รายงานได้ อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถ
แสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น
3.1.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่มี นัย ในห้ างหุ้น ส่วน หรื อ เป็ น กรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้ าง พนักงาน ที่ ป รึ ก ษา ที่ รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
3.1.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัท
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3.1.10 คณะกรรมการตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ตามคุณ สมบัติ ที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") กาหนด
3.2 คุณสมบัติเฉพาะ
3.2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิ นกิจการของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3.2.2 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน
3.2.3 มีหน้ าที่ ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2.4 กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอด้ านบัญชีหรื อการเงินที่
เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. การแต่ งตัง้ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้ นจากตาแหน่ ง
4.1 การแต่งตัง้
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นผู้ แต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยมี
กรรมการอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้คดั เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1
ท่านให้ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
4.1.3 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้ จนครบวาระ และมีผลให้ จานวนสมาชิ กน้ อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามทดแทนให้ ครบถ้ วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิก
ไม่ครบถ้ วน เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบที่เข้ าดารง
ตาแหน่งแทนนันจะอยู
้
ใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
4.1.4 ให้ เลขานุการบริ ษัทหรื อผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงินดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
4.2 วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของ
การเป็ นกรรมการบริ ษัท และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้ รับการพิจารณาแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งใหม่ได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษั ทเห็ น ว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมี วาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิ น 9 ปี และให้
กรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่งตามวาระอยูร่ ักษาการในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการ
้
มาแทนตาแหน่ง เว้ นแต่ กรณี ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท แล้ ว แต่ไม่ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้ กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดโดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
4.3 การพ้ นจากตาแหน่ง
4.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
ก) ครบกาหนดตามวาระ
ข) พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ค) ลาออก
ง) เสียชีวิต
จ) คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ช) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยงั ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทอยู่ ให้ ยื่น
ใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผลโดยประธานกรรมการตรวจสอบจะนาเสนอ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ พร้ อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
หลักทรัพย์ ฯ") ทราบ และเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทดแทนบุคคลที่
ลาออก
4.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรื อพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้ บริ ษัท
แจ้ งตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ทันที ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูก ถอดถอนสามารถชี แ้ จงถึงสาเหตุดังกล่าวให้
สานักงาน ก.ล.ต. ได้
5. การประชุม
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีกาหนดการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาอย่างน้ อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณา
งบการเงิ น รายไตรมาส/ประจ าปี และเรื่ องอื่น ๆ ตามอ านาจหน้ าที่ โดยประชุม ร่ วมกับ ผู้ต รวจสอบบัญ ชี ภายนอก ผู้
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ฝ่ ายบริ หาร และผู้บริ หารที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับ บัญ ชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบ
การเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อในกรณีที่ฝ่ายบริ หารจะมีการทารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการเกี่ ยวกับ การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพ ย์ ซึ่งต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของ
รายการ และประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
5.2 ในการเชิ ญ ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุก ารคณะกรรม
ตรวจสอบโดยคาสัง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7
วัน เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ โดยในการประชุม
แต่ละครัง้ ควรกาหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้ าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการ

นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตรวจสอบและผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าด้ วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ หรื อ
เรี ยกขอข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
5.4 กรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบติด ภารกิ จไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ให้ กรรมการตรวจสอบซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.5 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
5.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีสว่ นได้ เสียใด ๆ ในเรื่ องที่พิจารณาห้ ามมิให้ แสดงความเห็นและ
ลงคะแนนเสียงในเรื่ องนัน้ ๆ
5.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
5.8 รายงานการประชุม ให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้จดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ รายงานการประชุมดังกล่าวต้ องผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร นักกฎหมายของบริ ษัท
นักกฎหมายภายนอก หรื อพนักงานของบริ ษัท ทังบริ
้ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยให้ เข้ าร่ วมประชุม และผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น หารื อ
ชี ้แจง หรื อตอบข้ อซักถามได้
5.10 คณะกรรมการตรวจสอบควรจัด ให้ มี ก ารประชุม เพื่ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ งต่า ง ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย
ดังต่อไปนี ้
- การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญ ชี
การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยูข่ องกิจการ การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีที่สาคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ าย
จัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
- การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- การพิ จ ารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริ ษั ท ขัน้ ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ ได้ วางแผนไว้ เพื่ อให้ มั่นใจว่าแผนการ
ตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ ตรวจพบการทุจริ ตหรื อข้ อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปั ญหาหรื อข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- การพิจารณาร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้ มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและ
การควบคุมการประมวลข้ อมูลทางอิเล็คโทรนิค และสอบถามเกี่ ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่ อ
ป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ คอมพิวเตอร์ ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริ ษัทหรื อบุคคลภายนอก
- การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัท เป็ นต้ น
นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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- การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
6. หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
6.1 สอบทานให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ และ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ ในรายงานทางการเงิน
6.2 สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย (ถ้ ามี ) มี ร ะบบควบคุม ภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และประชุมร่ วมกับหัวหน้ าผู้บริ หารงานตรวจสอบ
ภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจาปี อัตรากาลังคน และทรัพยากรที่
จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และอนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจาปี รวมถึง การพิจารณาอนุมัติ
ทบทวนปรับเปลีย่ นแผนงานตรวจสอบภายในส่วนที่มีนยั สาคัญ
6.3 สอบทานให้ บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อก าหนดของ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับ ธุรกิ จของบริ ษั ท รวมทัง้ สอบทานให้ บ ริ ษั ทย่อ ยของบริ ษั ท ปฏิ บัติต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน
6.4 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ เลิกจ้ าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจาปี และ
หารื อเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
6.5 พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รวมถึ ง พิ จ ารณา
ข้ อกาหนด และการเลิกการทารายการที่แตกต่างไปจากข้ อกาหนดเรื่ องการเลิกการทารายการที่ได้ พิจารณาก่อนการเข้ าทา
รายการในสาระสาคัญ และพิจารณารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6.6 จัดทารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท รายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ฯ
6.7 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
6.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
6.9 รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบกิ จ กรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ
6.10 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการ
หรื อการกระทาที่ต้องรายงานมีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.10.2 การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
6.10.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ได้ ดาเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาข้ างต้ น
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจจะรายงานว่ามีรายการ หรื อการกระทาข้ างต้ นต่อสานักงาน ก.ล.ต หรื อตลาด
หลักทรัพย์ฯ
6.11 ขอบเขต และหน้ าที่ความรับผิดชอบด้ านอื่นๆ
6.11.1 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อที่จะกาหนดขึ ้นเพิ่มเติมในอนาคต
6.11.2 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคาสัง่ นันต้
้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.11.3 สอบทานนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่ อน าเสนออนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริ ษัท
6.11.4 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี (Self-Assessment) และ
นาเสนอผลประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท
7. อานาจดาเนินการ
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจหน้ าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ซึง่ การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท
7.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่ องต่างๆ ได้
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 รายการกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบกิ จกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ไว้ อย่าง
ชัดเจน
ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
ค) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
8.2 รายงานสิง่ ที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะได้ หาแนวทางแก้ ไขได้ ทนั เวลาในเรื่ องดังต่อไปนี ้
ก) รายงานการทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสาคัญในระบบควบคุมภายใน
ข) รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค) ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
********************************************

นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ
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