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  บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 

กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วตัถุประสงค์ 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance) เพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษทั ในการก ากบัดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ระดบัสากล  มีแนวทางท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งมีระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเช่ือถืออนัจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ซ่ึงไดพิ้จารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึนและเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุวตัถุประสงค์ดังกล่าว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมติัให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่ 1 
องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

ขอ้ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) ประกอบดว้ยกรรมการของบริษทัอย่างน้อย 
3 (สาม) คน โดยทุกคนตอ้งเป็นกรรมการอิสระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร โดยไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ของบริษทั  

 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ไดจ้นครบวาระ มีผลท าให้จ านวนสมาชิกนอ้ยกว่าจ านวนท่ีก าหนด คือ 3 (สาม) คน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบ 
เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

   ขอ้ 2) กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 (หน่ึง) คน ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการบญัชี หรือการเงิน
อย่างเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกับ
เหตุการณ์ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลท าให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

   ขอ้ 3) กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัครบตามเกณฑต่์อไปน้ี 
   (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 
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ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

   (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

   (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

   (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึง
มีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

   (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

   (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

   (9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 

   (10) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั ยกเวน้การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 

   (11) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียน  

(12) กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอ้ 4) คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกและแต่งตั้ งกรรมการ
ตรวจสอบ 1 (หน่ึง) คน ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

ขอ้ 5) คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผูป้ระสานงาน
ในการจดัท ารายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 

ขอ้ 6) กรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามรอบระยะเวลา
การเป็นคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกกไ็ด ้
  นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้กรรมการตรวจสอบอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทั 
(4) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อกหรือถูกถอดถอน 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  
  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ให้แจง้บริษทั พร้อมระบุเหตุผลเพ่ือท่ีคณะกรรมการบริษทัจะไดพิ้จารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
ทดแทนบุคคลท่ีลาออก  

หมวดที่ 2 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ 

ขอ้ 1) อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     (1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

(2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมี 
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงาน ส านกัตรวจสอบ  

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  (4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ในการพิจารณาให้ค านึงถึงความเป็นอิสระความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคลากรท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีครบถว้นตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

     (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
     (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละคน 
     (ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎบตัร  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
    (7) สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวปฏิบติัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการปฏิบติัตามนโยบายกฎระเบียบขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

    (8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง  เช่น ความ
เสี่ ยงด ้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด ้านการปฏิบ ัติงาน ความเสี่ ยงด ้านการเงิน  ความเส่ียงด ้านการปฏิบ ัติตาม
กฎระเบียบข้อบังค ับ ความเส่ียง  ด้านสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ความเส่ียงด้านภาษีอากร ความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริต  
    (9) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทัทราบอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 
(หน่ึง) คร้ัง 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 
   ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติการ
เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและจดัท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตาม
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และน าส่งต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วนั
ท าการนับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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 ขอ้ 2) ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน และสถานะ

ในการจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัการทุจริต 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาตาม

วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 ขอ้ 3) เพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(1) อ านาจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร/หัวหนา้หน่วยงานหรือพนกังาน

ของบริษทั/บริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งมาร่วมประชุม ช้ีแจง ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งและจ าเป็นได้
ทุกประการ 

(2) อ านาจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้รวจสอบภายใน 
  (ก) ใหค้วามเห็นชอบกฎบตัรวา่ดว้ยการตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการด าเนินงานของบริษทั  
(ข) ก าหนดให้ มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู ้สอบบัญ ชี 

คณะกรรมการบริษทัและส านกัตรวจสอบ 
(ค) ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เลิกจา้งและพิจารณาความดีความชอบหวัหนา้

หน่วยงานส านกัตรวจสอบ 
(ง) ใหห้ลกัประกนัในความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
(จ) ให้การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบอยู่ภายใต้การก ากับและควบคุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยในแต่ละปีส านักตรวจสอบจะต้องท าแผนงานตรวจสอบว่าจะท าอะไรบ้าง แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเห็นชอบ ส่วนการปฏิบติังานตามแผนงานจะตอ้งมีผูค้อยดูแลสั่งการและการออก
ค าสั่ง ให้อยู่ภายใตก้ารก ากบัและควบคุมของฝ่ายจดัการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการ
แกไ้ขทนัที เพ่ือท่ีฝ่ายจดัการจะไดอ้อกค าสัง่แกไ้ขไดท้นักบัเหตุการณ์ 
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(3) อ านาจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 
(ข) เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีแก่คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบญัชี

ประจ าปี เพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นและเป็นผูส้อบทานกบัประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้อบ
บญัชี 

(ค) ก าหนดอตัราค่าจา้งในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีเป็นผูใ้หบ้ริการ 
(ง) ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีในกรณีท่ีบริษทัประสบเหตุการณ์ทุจริตท่ีมีนยัส าคญั 
(จ) เม่ือไดรั้บแจง้ขอ้เทจ็จริงจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัพฤติกรรมอนัควรสงสยัวา่ผูบ้ริหารหรือ

บุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานไดก้ระท าความผิดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้
ใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) พร้อมทั้งแจง้ใหผู้ส้อบบญัชีรับทราบ
ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ด าเนินการตามท่ีผูส้อบบญัชีแจง้ในวรรคก่อน ใหผู้ส้อบ
บญัชีแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ 

(4) อ านาจในส่วนอ่ืนๆ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้งและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาให้
ค าปรึกษาหารือและใหค้วามเห็นไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม   

หมวดที่ 3 
กำรประชุม 

ขอ้ 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณางบการเงิน  รายงานผลการตรวจสอบ หรือ
เร่ืองอ่ืนๆ อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบน าส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั เพ่ือให้มีเวลาในการพิจารณา
เร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอขอ้มูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

 นอกจากน้ีประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาเร่ือง
อ่ืนๆ ไดต้ามท่ีจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ขอ้ 2) กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดท่ีพิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติ
ในเร่ืองนั้นๆ โดยให้ระบุช่ือกรรมการตรวจสอบและเร่ืองท่ีมีส่วนไดเ้สียไวใ้นเอกสารประกอบการประชุมในเร่ือง
นั้นๆ อย่างชดัเจน 

ขอ้ 3) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมดว้ยตนเอง
เกินกวา่ก่ึงหน่ึง จึงจะถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมท่ีจะพิจารณาเร่ืองต่างๆ ได ้

ขอ้ 4) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น โดยใหถื้อ
เสียงขา้งมากเป็นมติของท่ีประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี
ใหบ้นัทึกความเห็นของกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นชอบและมีความเห็นแยง้ในรายงานการประชุมในเร่ืองท่ีลงมตินั้นๆ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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ขอ้ 5) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

ขอ้ 6) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าประชุมดว้ยทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมและ
น าเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เวน้แต่จะมีการประชุมในเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประสงค์
จะพิจารณาร่วมกนัเฉพาะผูท่ี้เป็นกรรมการตรวจสอบเท่านั้น 

ขอ้ 7) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ังและ
น าเสนอใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบลงนาม 

หมวดที่ 4 
เบ็ดเตลด็ 

ขอ้ 1) ขอ้ก าหนดในกฎบตัรน้ีจะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษทั และบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค านิยามและความหมายท่ีปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยกฎบตัร ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
น้ี 

ขอ้ 2) การแกไ้ขกฎบตัรน้ีจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

อนุมติัเม่ือวนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

แกไ้ขปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

แกไ้ขปรับปรุงคร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

 

 
    

     


