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  บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที+ดี 
(Good Corporate Governance) เพื+อช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดบัสากล  มีแนวทางที+ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั @งมีระบบรายงานทางการเงินที+น่าเชื+อถืออนัจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ ที+เกี+ยวข้องทุกฝ่ายสอดคล้องกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 ซึ+งแก้ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที+ 4) พ.ศ.2551 ซึ+งได้พิจารณา
แตง่ตั @งคณะกรรมการตรวจสอบขึ @นและเพื+อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว ที+ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดงัตอ่ไปนี @ 

หมวดที$ 1 
องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

ข้อ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 
(สาม) คน โดยทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร โดยได้รับการแตง่ตั @งจากคณะกรรมการของบริษัท  

 เมื+อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตใุดที+กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้จนครบวาระ มีผลทําให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนที+กําหนด คือ 3 (สาม) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั @ง
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที+จํานวนสมาชิกไม่ครบ 
เพื+อให้เกิดความตอ่เนื+องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

   ข้อ 2) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 (หนึ+ง) คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือ
การเงินอย่างเพียงพอที+จะสามารถทําหน้าที+ในการสอบทานความเชื+อถือได้ของงบการเงิน และมีความรู้ต่อเนื+อง
เกี+ยวกับเหตุการณ์ที+ มีต่อการเปลี+ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ+งจะมีผลทําให้การดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ @น  

   ข้อ 3) กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบติัครบตามเกณฑ์ตอ่ไปนี @ 
   (1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้ นที+มีสิทธิออกเสียงทั @งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั @งนี @ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที+เกี+ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั @นๆ ด้วย 

  (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที+ปรึกษาที+ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับ
ตําแหน่ง ทั @งนี @ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที+กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที+ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ+งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
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   (3) ไม่เป็นบุคคลที+มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที+เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี+น้อง และบุตร รวมทั @งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที+จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

   (4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั @งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที+มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

   (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที+มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชีซึ+ง
มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

   (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ+งรวมถึงการให้บริการเป็นที+ปรึกษากฎหมาย
หรือที+ปรึกษาทางการเงิน ซึ+งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที+มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุมหรือหุ้ นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั @นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนเข้ารับตําแหน่ง 

   (7) ไม่เป็นกรรมการที+ได้รับการแต่งตั @งขึ @นเพื+อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ+งเป็นผู้ ที+เกี+ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที+มีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที+มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที+
ปรึกษาที+รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้ นที+มีสิทธิออกเสียงทั @งหมดของบริษัทอื+นซึ+ง
ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที+มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

   (9) ไม่มีลกัษณะอื+นใดที+ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี+ยวกบัการดําเนินงานของ
บริษัท 

   (10) ไม่เป็นกรรมการที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ยกเว้นการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 

   (11) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั เฉพาะที+เป็นบริษัท
จดทะเบียน  

(12) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอทิุศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื+องในเรื+องที+ เกี+ยวข้องกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้ทันต่อการเปลี+ยนแปลงที+อาจเกิดขึ @นและเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อ 4) คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั @งกรรมการ
ตรวจสอบ b (หนึ+ง) คน ให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

ข้อ 5) คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั @งเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื+อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี+ยวกบัการจดัเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้
ประสานงานในการจดัทํารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานอื+นที+เกี+ยวข้อง (ถ้ามี) 

ข้อ 6) กรรมการตรวจสอบรวมทั @งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบระยะเวลา
การเป็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ+งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแตง่ตั @งใหมอี่กก็ได้ 
  นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตําแหน่งเมื+อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถกูถอดถอน 
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั  
 ในกรณีที+ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื+นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั @งบคุคลที+มีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน  
  ในกรณีที+กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ให้แจ้งบริษัท  พร้อมระบุเหตุผลเพื+อที+คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั @งกรรมการอื+นที+มีคณุสมบติัครบถ้วน
ทดแทนบคุคลที+ลาออก  

หมวดที$ 2 
ขอบเขตและอาํนาจหน้าที$ 

ข้อ 1) อํานาจหน้าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที+เหมาะสมและมี 

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั @ง 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน สํานกัตรวจสอบ  

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที+เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
  (4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตั @งผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ใน
การพิจารณาให้คํานึงถึงความเป็นอิสระความน่าเชื+อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคลากรที+ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั @งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั @ง 
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(5) พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกนัหรือรายการที+อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั @งนี @ เพื+อให้มั+นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ+ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลที+ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงัตอ่ไปนี @ 

     (ก) ความเห็นเกี+ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที+เชื+อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี+ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี+ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที+เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
     (ง) ความเห็นเกี+ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี+ยวกบัรายการที+อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะคน 
     (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที+ตาม
กฎบตัร  

(ซ) รายการอื+นที+เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั+วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที+และความ
รับผิดชอบที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
    (7) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั+น ตลอดจนแนวปฏิบัติฯ ที+เกี+ยวข้องกับ
การทจุริตและคอร์รัปชั+น   

    (8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี+ยง เช่น ค ว า ม เสี+ ย ง
ด้านกลยทุธ์ ความเสี+ยงด้านการปฏิบติังาน ความเสี+ยงด้านการเงิน ความเสี+ยงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
ความเสี+ยง ด้านสงัคม สิ+งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  ความเสี+ยงด้านภาษีอากร รวมถงึความเสี+ยงด้านการทจุริต 
    (9) ปฏิบัติการอื+นใดตามที+คณ ะกรรมการของบ ริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 (หนึ+ง) ครั @ง 

ในการปฏิบติัหน้าที+คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
   ในกรณี ที+ มีการเปลี+ยนแปลงหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติการ
เปลี+ยนแปลงหน้าที+และจดัทํารายชื+อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที+มีการเปลี+ยนแปลงตาม
แบบที+ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และนําสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วนัทํา
การนบัแต่วนัที+มีการเปลี+ยนแปลงดงักล่าว โดยวิธีการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
รายงานโดยผ่านสื+ออิเลก็ทรอนิกส์ 
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 ข้อ 2) ในการปฏิบติัหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงัต่อไปนี @ ซึ+งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื+อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที+คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

(1) รายการที+เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) การทจุริต หรือมีสิ+งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที+สําคญัในระบบควบคมุภายใน และสถานะใน

การจดัการกบัเหตกุารณ์ที+เกี+ยวกบัการทจุริต 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที+เกี+ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไมดํ่าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรค

หนึ+ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ+งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ+งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้ 

 ข้อ 3) เพื+อให้การปฏิบติัหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
อํานาจดงัตอ่ไปนี @ 

(1) อํานาจในสว่นที+เกี+ยวข้องกบัฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนกังาน

ของบริษัท/บริษัทย่อยที+เกี+ยวข้องมาร่วมประชุม ชี @แจง ให้ความเห็น หรือสง่เอกสารตามที+เห็นวา่เกี+ยวข้องและจําเป็นได้
ทกุประการ 

(2) อํานาจในสว่นที+เกี+ยวข้องกบัผู้ตรวจสอบภายใน 
  (ก) ให้ความเห็นชอบกฎบตัรวา่ด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของบริษัท  
(ข) กําหนดให้ มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ สอบบัญ ชี 

คณะกรรมการบริษัทและสํานกัตรวจสอบ 
(ค) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั @ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ

หวัหน้าหน่วยงานสํานกัตรวจสอบ 
(ง) ให้หลกัประกนัในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
(จ) ให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบอยู่ภายใต้การกํากับและควบคุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยในแต่ละปีสํานักตรวจสอบจะต้องทําแผนงานตรวจสอบว่าจะทําอะไรบ้าง แล้วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อขอความเห็นชอบ ส่วนการปฏิบัติงานตามแผนงานจะต้องมีผู้คอยดูแลสั+งการและการ
ออกคําสั+ง ให้อยู่ภายใต้การกํากับและควบคุมของฝ่ายจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที+จําเป็นจะต้อง
ได้รับการแก้ไขทนัที เพื+อที+ฝ่ายจดัการจะได้ออกคําสั+งแก้ไขได้ทนักบัเหตกุารณ์ 

(3) อํานาจในสว่นที+เกี+ยวข้องกบัผู้สอบบญัชี 
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของผู้สอบบญัชี 
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(ข) เสนอรายชื+อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั @งผลตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจําปี เพื+อขอรับการแต่งตั @งจากที+ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นและเป็นผู้สอบทานกบัประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บญัชี 

(ค) กําหนดอตัราคา่จ้างในงานบริการ และงานที+ปรึกษาอื+นที+ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ ให้บริการ 
(ง) ปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีในกรณีที+บริษัทประสบเหตกุารณ์ทจุริตที+มีนยัสําคญั 
(จ) เมื+อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบญัชีเกี+ยวกบัพฤติกรรมอนัควรสงสยัวา่ผู้บริหารหรือ

บคุคลซึ+งรับผิดชอบในการดําเนินงานได้กระทําความผิดให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื @องต้น
ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั @งแจ้งให้ผู้สอบบญัชีรับทราบ
ภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแตว่นัที+ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

ในกรณีที+คณะกรรมการตรวจสอบไมดํ่าเนินการตามที+ผู้สอบบญัชีแจ้งในวรรคก่อน ให้ผู้สอบ
บญัชีแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 

(4) อํานาจในสว่นอื+นๆ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผู้ ที+เกี+ยวข้องและเรื+องที+เกี+ยวข้องภายในขอบเขต

อํานาจหน้าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้างผู้ เชี+ยวชาญเฉพาะด้านมา
ให้คําปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที+คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม   

หมวดที$ 3 
การประชุม 

ข้อ 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื+อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ หรือ
เรื+องอื+นๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั @ง โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนําส่งเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั เพื+อให้มีเวลาในการพิจารณา
เรื+องตา่งๆ หรือเรียกขอข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ+มเติม 

 นอกจากนี @ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อพิจารณาเรื+อง
อื+นๆ ได้ตามที+จะเห็นสมควรและเหมาะสม 

ข้อ 2) กรรมการตรวจสอบที+มีส่วนได้เสียในเรื+องใดที+พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน
เรื+องนั @นๆ โดยให้ระบชืุ+อกรรมการตรวจสอบและเรื+องที+มีสว่นได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในเรื+องนั @นๆ อย่าง
ชดัเจน 

ข้อ 3) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะครั @ง จะต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้วยตนเอง
เกินกวา่กึ+งหนึ+ง จงึจะถือวา่ครบเป็นองค์ประชมุที+จะพิจารณาเรื+องตา่งๆ ได้ 

ข้อ 4) การออกเสียงลงมติในที+ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ+งมีส่วนได้เสียในเรื+องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื+องนั @น โดยให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นมติของที+ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงชี @ขาด ทั @งนี @
ให้บันทึกความเห็นของกรรมการตรวจสอบที+เห็นชอบและมีความเห็นแย้งในรายงานการประชุมในเรื+องที+ลงมตินั @นๆ 
และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 5) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชมุเฉพาะผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั @ง 

ข้อ 6) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าประชุมด้วยทุกครั @ง เนื+องจากต้องเป็นผู้ จัดเตรียมและ
นําเสนอข้อมลูให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื+องที+คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์
จะพิจารณาร่วมกนัเฉพาะผู้ ที+เป็นกรรมการตรวจสอบเท่านั @น 

ข้อ 7) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั @งและ
นําเสนอให้ประธานกรรมการตรวจสอบลงนาม 

หมวดที$ 4 
เบด็เตล็ด 

ข้อ 1) ข้อกําหนดในกฎบตัรนี @จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท และบทบญัญัติของกฎหมายที+เกี+ยวข้อง 
คํานิยามและความหมายที+ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายกฎบัตร ให้ถือเป็นส่วนหนึ+งของกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี @ 

ข้อ 2) การแก้ไขกฎบตัรนี @จะกระทําได้เมื+อได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

อนมุติัเมื+อวนัพธุที+ 11 พฤษภาคม 2559 

แก้ไขปรับปรุงครั @งที+ 1 เมื+อวนัที+ 10 พฤศจิกายน 2560 

แก้ไขปรับปรุงครั @งที+ 2 เมื+อวนัที+ 12 พฤศจิกายน 2562 

 
    

     


