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บริษทั เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ ำกดั (มหำชน) 

กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจเอม็ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มี ส่วนได้เสีย จึงได้ตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ตลอดจนพัฒนากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ “ประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

พ.ศ.2558” โดยมีรายละเอยีดดังนี้ : 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติ

หน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและกลุ่มธุรกิจของบริษัท เกิด

การก ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอและ

ความมีประสทิธิภาพในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและกลุ่มธุรกจิของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดท า

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอในรายงานประจ าปีของบริษัทเป็นประจ าทุกปี. 

2. องคป์ระกอบและคุณสมบติั 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนอย่างน้อยสามคน และ

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ. 

• คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย นอกจากนั้นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่

เกี่ยวข้องกบับัญชีหรือการเงิน. 

 

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

• คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี หรือสิ้นสุดโดยการลาออกหรือโดยการ

ถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัทหรือโดยการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท. 

• กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อกี โดยไม่

เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ. 

• ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ

มีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนต าแหน่ง เว้นแต่ กรณีครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว 

แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอกี. 
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• กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้น

จะอยู่ในต าแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน. 

4. สิทธิกำรออกเสียง 

ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน มีสิทธิออกเสยีงได้หนึ่งเสยีง โดยหากกรรมการตรวจสอบคนใด มีส่วนได้

เสยีในเรื่องที่พิจารณา กรรมการตรวจสอบคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเหน็ในเร่ืองนั้น. 

5. กำรประชุม 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม. 

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการ บุคลากรของบริษัทและในกลุ่มบริษัท ผู้

ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอ

ข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้น

และน าเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการ

ประชุม. 

6. อ ำนำจ 

• มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้อง

ขอตามความจ าเป็น. 

• พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทน เสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุก

ปี. 

• รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้

ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอสิระในการปฏบิัติงาน. 

• ประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละคร้ัง. 

• พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเหน็ไม่ตรงกนัเกี่ยวกบัรายงานทางการเงิน 

หรือมีข้อจ ากดัในการปฏบิัติงานสอบบัญชี. 

• สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการก ากับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวโยงกนัที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง. 

• พิจารณารายงานจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการของบริษัท และหารือกับฝ่าย

จัดการ เกี่ยวกบันโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ยง. 

• จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม. 
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• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือรายการที่มีความบกพร่องจากการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มี

การไม่ปฏบิัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระส าคัญต่อฐานะการเงิน. 

7. หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

• สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

• สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน (หรือบริษัท) ตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

• จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  

o ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

o ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

o ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

o ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

o ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

o จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 

o ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร 

o รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

นายเริงชัย  องิคภากร 

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


