บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที+ดี
(Good Corporate Governance) เพื+ อ ช่ วยคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ ากับ ดูแ ลการบริ ห ารงานให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานระดับสากล มีแนวทางที+ถูกต้ อง โปร่ งใส รวมทังมี
@ ระบบรายงานทางการเงินที+น่าเชื+อถืออันจะเป็ นประโยชน์
แก่ผ้ ูที+เกี+ยวข้ องทุกฝ่ ายสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ซึง+ แก้ ไขเพิ+มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที+ 4) พ.ศ.2551 ซึง+ ได้ พิจารณา
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบขึ
@
@นและเพื+อให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุวตั ถุประสงค์ ดงั กล่าว ที+ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติให้ ใช้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี @
หมวดที$ 1
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
ข้ อ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE) ประกอบด้ วยกรรมการของบริ ษัท อย่างน้ อย 3
(สาม) คน โดยทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระและไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร โดยได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการของบริ
@
ษัท
เมื+อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรื อมีเหตุใดที+กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่
ได้ จนครบวาระ มีผลทําให้ จํานวนสมาชิกน้ อยกว่าจํานวนที+กําหนด คือ 3 (สาม) คน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง@
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ ครบในทันที หรื ออย่างช้ าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที+ จํานวนสมาชิ กไม่ครบ
เพื+อให้ เกิดความต่อเนื+องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อ 2) กรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อ ย 1 (หนึ+ง) คน ต้ องมี ค วามรู้ และประสบการณ์ ด้ านการบัญ ชี หรื อ
การเงิน อย่ างเพี ยงพอที+ จะสามารถทํ าหน้ าที+ ในการสอบทานความเชื+ อถื อ ได้ ข องงบการเงิ น และมี ความรู้ ต่อเนื+ อ ง
เกี+ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ที+ มี ต่ อ การเปลี+ ย นแปลงของการรายงานทางการเงิ น ซึ+ ง จะมี ผ ลทํ า ให้ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ @น
ข้ อ 3) กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี @
(1) ถื อ หุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจํ านวนหุ้น ที+ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง@ หมดของบริ ษัท บริ ษั ท ใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
@ @ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที+เกี+ยวข้ อง
ของกรรมการอิสระรายนันๆ
@ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที+มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที+ปรึ กษาที+ได้ เงินเดือน
ประจํ า หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารับ
ตําแหน่ง ทัง@ นี @ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที+กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที+ปรึ กษา ของส่วน
ราชการซึง+ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
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(3) ไม่ เป็ น บุ ค คลที+ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายใน
ลักษณะที+เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี+น้อง และบุตร รวมทังคู
@ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที+จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที+อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
@ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที+มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที+มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารับตําแหน่ง
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที+มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซงึ+
มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารับตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง+ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที+ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที+ปรึ กษาทางการเงิน ซึง+ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัท และไม่เป็ น ผู้ถือหุ้นที+ มีนัย ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
@ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ ารับตําแหน่ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้ รับการแต่งตังขึ
@ น@ เพื+อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง+ เป็ นผู้ที+เกี+ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้น ส่วนที+ มี นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที+ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานที+
ปรึ กษาที+ รับ เงิน เดือนประจํ า หรื อถื อหุ้นเกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจํ านวนหุ้น ที+ มีสิ ทธิ อ อกเสีย งทัง@ หมดของบริ ษัทอื+ นซึ+ง
ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที+มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื+นใดที+ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี+ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัท
(10) ไม่เป็ นกรรมการที+ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท ยกเว้ นการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision)
(11) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที+เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียน
(12) กรรมการตรวจสอบต้ องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และควรได้ รั บ การอบรมเสริ ม สร้ างความรู้ อย่ า งต่ อ เนื+ อ งในเรื+ อ งที+ เกี+ ย วข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อให้ ทันต่อการเปลี+ยนแปลงที+อาจเกิดขึน@ และเพื+อเพิ+มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้ อ 4) คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิ จารณาคัดเลือกและแต่งตัง@ กรรมการ
ตรวจสอบ b (หนึง+ ) คน ให้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้ อ 5) คณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตัง@ เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื+อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี+ยวกับการจัดเตรี ยมการประชุม ตลอดจนเป็ นผู้
ประสานงานในการจัดทํารายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อหน่วยงานอื+นที+เกี+ยวข้ อง (ถ้ ามี)
ข้ อ 6) กรรมการตรวจสอบรวมทังประธานกรรมการตรวจสอบมี
@
วาระการดํารงตําแหน่งตามรอบระยะเวลา
การเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบซึง+ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตังใหม่
@ อีกก็ได้
นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการตรวจสอบอาจพ้ นจากตําแหน่งเมื+อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) พ้ นจากตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท
(4) คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ ออกหรื อถูกถอดถอน
(5) ขาดคุณ สมบัติ ห รื อ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ กํ าหนดของสํ านัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
ในกรณี ที+ ตํ าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื+ น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
@ คคลที+มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน
ในกรณีที+กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ให้ แจ้ งบริ ษัท พร้ อมระบุเหตุผลเพื+อที+คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
@
+นที+มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ทดแทนบุคคลที+ลาออก
หมวดที$ 2
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที$
ข้ อ 1) อํานาจหน้ าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที+เหมาะสมและมี
ประสิท ธิ ผล และพิ จารณาความเป็ น อิสระของสํานักตรวจสอบตลอดจนให้ ความเห็น ชอบในการพิ จารณาแต่งตัง@
โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงาน สํานักตรวจสอบ
(3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที+เกี+ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังผู
@ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ใน
การพิ จารณาให้ คํานึงถึงความเป็ น อิสระความน่าเชื+ อถื อ ความเพี ยงพอของทรั พ ยากรตลอดจนประสบการณ์ ของ
บุคลากรที+ ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญ ชีของบริ ษัท รวมทัง@ เข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง@
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(5) พิจารณารายการที+เกี+ยวโยงกันหรื อรายการที+อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
@ @ เพื+อให้ มนั+ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(6) จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ซึ+ง
รายงานดังกล่าวต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ วยข้ อ มูล ที+ ค รบถ้ วนตาม
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี @
(ก) ความเห็นเกี+ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที+เชื+อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี+ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี+ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที+เกี+ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี+ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี+ยวกับรายการที+อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที+คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที+ตาม
กฎบัตร
(ซ) รายการอื+นที+ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั+วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที+ และความ
รับผิดชอบที+ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(7) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั+น ตลอดจนแนวปฏิ บัติฯ ที+เกี+ยวข้ องกับ
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน+
(8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสี+ยง เช่น ค ว า ม เสี+ ย ง
ด้ านกลยุทธ์ ความเสี+ยงด้ านการปฏิบตั ิงาน ความเสี+ยงด้ านการเงิน ความเสี+ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ความเสี+ยง ด้ านสังคม สิ+งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ ความเสี+ยงด้ านภาษี อากร รวมถึงความเสี+ยงด้ านการทุจริ ต
(9) ปฏิ บั ติ ก ารอื+ น ใดตามที+ ค ณ ะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อย
ไตรมาสละ 1 (หนึง+ ) ครัง@
ในการปฏิบตั ิหน้ าที+คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
และคณะกรรมการของบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
ในกรณี ที+ มี ก ารเปลี+ ย นแปลงหน้ าที+ ข องคณะกรรมการตรวจสอบให้ บริ ษั ท แจ้ งมติ ก าร
เปลี+ยนแปลงหน้ าที+และจัดทํารายชื+อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที+มีการเปลี+ยนแปลงตาม
แบบที+ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด และนําส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันทํา
การนับแต่วนั ที+มีการเปลี+ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการ
รายงานโดยผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์
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ข้ อ 2) ในการปฏิบตั ิหน้ าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี @ ซึง+ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื+อดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที+คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที+เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ต หรื อมีสิ+งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที+สําคัญในระบบควบคุมภายใน และสถานะใน
การจัดการกับเหตุการณ์ที+เกี+ยวกับการทุจริ ต
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที+เกี+ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามวรรค
หนึ+ ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ+ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ตามวรรคหนึ+ ง ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
ข้ อ 3) เพื+อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
อํานาจดังต่อไปนี @
(1) อํานาจในส่วนที+เกี+ยวข้ องกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริ หาร/หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงาน
ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อยที+เกี+ยวข้ องมาร่ วมประชุม ชี @แจง ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารตามที+เห็นว่าเกี+ยวข้ องและจําเป็ นได้
ทุกประการ
(2) อํานาจในส่วนที+เกี+ยวข้ องกับผู้ตรวจสอบภายใน
(ก) ให้ ความเห็นชอบกฎบัตรว่าด้ วยการตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริ ษัท
(ข) กํ า หนดให้ มี ก ารประสานความเข้ าใจให้ อยู่ ใ นแนวทางเดี ย วกั น ระหว่ า งผู้ สอบบั ญ ชี
คณะกรรมการบริ ษัทและสํานักตรวจสอบ
(ค) ให้ ค วามเห็ นชอบในการแต่งตัง@ ถอดถอน โยกย้ าย เลิ กจ้ างและพิ จารณาความดีค วามชอบ
หัวหน้ าหน่วยงานสํานักตรวจสอบ
(ง) ให้ หลักประกันในความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
(จ) ให้ การปฏิ บัติงานของสํานัก ตรวจสอบอยู่ภ ายใต้ การกํ ากับ และควบคุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในแต่ ล ะปี สํ า นั ก ตรวจสอบจะต้ องทํ า แผนงานตรวจสอบว่ า จะทํ า อะไรบ้ าง แล้ ว นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื+อขอความเห็นชอบ ส่วนการปฏิบัติงานตามแผนงานจะต้ องมีผ้ ูคอยดูแลสัง+ การและการ
ออกคําสัง+ ให้ อยู่ภายใต้ การกํากับและควบคุมของฝ่ ายจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที+จําเป็ นจะต้ อง
ได้ รับการแก้ ไขทันที เพื+อที+ฝ่ายจัดการจะได้ ออกคําสัง+ แก้ ไขได้ ทนั กับเหตุการณ์
(3) อํานาจในส่วนที+เกี+ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
(ก) สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
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(ข) เสนอรายชื+อผู้สอบบัญ ชีแก่คณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทัง@ ผลตอบแทนในการสอบบัญ ชี
ประจําปี เพื+อขอรับการแต่งตังจากที
@
+ประชุมใหญ่ ผ้ ูถือหุ้นและเป็ นผู้สอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชี
(ค) กําหนดอัตราค่าจ้ างในงานบริ การ และงานที+ปรึกษาอื+นที+ผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้ให้ บริ การ
(ง) ปรึกษาหารื อกับผู้สอบบัญชีในกรณีที+บริ ษัทประสบเหตุการณ์ทจุ ริ ตที+มีนยั สําคัญ
(จ) เมื+อได้ รับแจ้ งข้ อเท็จจริ งจากผู้สอบบัญชีเกี+ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าผู้บริ หารหรื อ
บุคคลซึง+ รับผิดชอบในการดําเนินงานได้ กระทําความผิดให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื @องต้ น
ให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้ อมทังแจ้
@ งให้ ผ้ สู อบบัญชีรับทราบ
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที+ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
ในกรณีที+คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดําเนินการตามที+ผ้ สู อบบัญชีแจ้ งในวรรคก่อน ให้ ผ้ สู อบ
บัญชีแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
(4) อํานาจในส่วนอื+นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผู้ที+เกี+ยวข้ องและเรื+ องที+เกี+ ยวข้ องภายในขอบเขต
อํานาจหน้ าที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้ างผู้เชี+ยวชาญเฉพาะด้ านมา
ให้ คําปรึกษาหารื อและให้ ความเห็นได้ ตามที+คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม
หมวดที$ 3
การประชุม
ข้ อ 1) ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื+ อพิ จารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบ หรื อ
เรื+ อ งอื+ น ๆ อย่ างน้ อยปี ล ะ 4 ครั ง@ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนํ าส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื+อให้ มีเวลาในการพิจารณา
เรื+ องต่างๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ+มเติม
นอกจากนี @ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อพิจารณาเรื+ อง
อื+นๆ ได้ ตามที+จะเห็นสมควรและเหมาะสม
ข้ อ 2) กรรมการตรวจสอบที+มีส่วนได้ เสียในเรื+ องใดที+พิจารณา ห้ ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน
เรื+ องนันๆ
@ โดยให้ ระบุชื+อกรรมการตรวจสอบและเรื+ องที+มีสว่ นได้ เสียไว้ ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื+ องนันๆ
@ อย่าง
ชัดเจน
ข้ อ 3) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง@ จะต้ องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้ วยตนเอง
เกินกว่ากึง+ หนึง+ จึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมที+จะพิจารณาเรื+ องต่างๆ ได้
ข้ อ 4) การออกเสียงลงมติในที+ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งใน
การลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการตรวจสอบซึง+ มีส่วนได้ เสียในเรื+ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื+ องนัน@ โดยให้ ถือ
เสียงข้ างมากเป็ นมติของที+ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงชี @ขาด ทัง@ นี @
ให้ บันทึกความเห็นของกรรมการตรวจสอบที+เห็นชอบและมีความเห็นแย้ งในรายงานการประชุมในเรื+ องที+ลงมตินัน@ ๆ
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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ข้ อ 5) คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง@
ข้ อ 6) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้ าประชุมด้ วยทุกครั ง@ เนื+องจากต้ องเป็ นผู้จัดเตรี ยมและ
นําเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เว้ นแต่จะมีการประชุมในเรื+ องที+คณะกรรมการตรวจสอบประสงค์
จะพิจารณาร่ วมกันเฉพาะผู้ที+เป็ นกรรมการตรวจสอบเท่านัน@
ข้ อ 7) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง@ และ
นําเสนอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบลงนาม
หมวดที$ 4
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ 1) ข้ อกําหนดในกฎบัตรนี @จะต้ องอยู่ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัท และบทบัญญัติของกฎหมายที+เกี+ยวข้ อง
คํ านิ ย ามและความหมายที+ ป รากฏตามเอกสารแนบท้ ายกฎบัต ร ให้ ถื อ เป็ น ส่ วนหนึ+ งของกฎบัต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี @
ข้ อ 2) การแก้ ไขกฎบัตรนี @จะกระทําได้ เมื+อได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิเมื+อวันพุธที+ 11 พฤษภาคม 2559
แก้ ไขปรับปรุ งครัง@ ที+ 1 เมื+อวันที+ 10 พฤศจิกายน 2560
แก้ ไขปรับปรุ งครัง@ ที+ 2 เมื+อวันที+ 12 พฤศจิกายน 2562
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