
 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

1 
 

บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการบรษิทั ในการปฏบิตัิหน้าทีก่ ากบั
ดูแลเกี่ยวกบัความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน และการปฏบิตัิตามกฎหมาย 
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้รบัผดิชอบในการ
จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี 

โครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการบรษิทั แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน และแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มคีวามรู้ และ
ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบับญัชหีรอืการเงนิ 

วาระการด ารงต าแหน่งและการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจ

ไดร้บัการแต่งตัง้อกีกไ็ด ้ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงทีน่อกจากการออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บุคคลที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน สามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าทีว่าระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ตนทดแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอี านาจในการเรยีกประชุมเพิม่เตมิไดต้าม  ความจ าเป็น
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิฝ่ายบรหิาร, ผูต้รวจสอบภายใน, ผูส้อบบญัช ีหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวาระการ
ประชุมนัน้ๆ โดยประธานกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่จดัการประชุม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเหน็ชอบกบั 
วาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสม ่าเสมอ 

ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ  
1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก

และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิตามกรอบระยะเวลาทีก่ฎหมายตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่ง ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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4. สอบทานและหารอืกบัฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่ส าคญัของบรษิัท และมาตรการที่ฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ 
เพื่อตดิตามและควบคุมความเสีย่งดงักล่าว  

5. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และพจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝี่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย          
ปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ความเหน็เกี่ยวกบัความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอื่นใดที่เหน็ว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมหีรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท าใดดงัต่อไปนี้ 

ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาตามวรรคหนึ่งต่อส านกังาน กลต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขา้งต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

3 
 

11. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรกึษาจากที่ปรกึษาอสิระภายนอก
หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด 

12. ทบทวนขอ้บงัคบั และผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผดิชอบต่อ
คณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนและบ าเหน็จจากบรษิัทฯ ตามที่ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นอนุมตัิ โดยไม่กระทบกระเทอืนถึง  

สทิธขิองกรรมการตรวจสอบในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะทีเ่ป็นกรรมการบริษทั 

 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 

 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2559 เป็นตน้ไป 
 


