วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เรือ่ ง การต่อวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั ิให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ซึง่ จะครบกาหนดวาระในการดารงตาแหน่งในวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 นัน้ ดารงตาแหน่งวาระต่อไปอีก 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 – 13 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ที่แนบมาพร้อม
กันนี ้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

F 24-1

ซีพีแอล กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี ้



แต่งตัง้ / ต่อวาระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
(2) พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรชั ต์
(3) ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
โดยการ แต่งตัง้ ต่อวาระ ให้



13 พฤศจิกายน 2563

กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอรัปชั่นของบริษัท
2. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้
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นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา

โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ - มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ค
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ.
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอรัปชั่นของบริษัท

6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัทตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
8. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่นั ใจว่า
สมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
9. กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายนอกและหรือหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายนอกและหรือหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายนอกและหรือพนักงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ พิจารณาโดย ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท
11. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายนอกและหรือฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามเพื่อให้ม่นั ใจว่า ฝ่ ายบริหารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ และภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนาเสนอข้อมูล ร่วม
ประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจาเป็ น
13. ในกรณีที่จาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
14. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้ หรือตามความจาเป็ นเพื่อให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
15. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ
โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีฝ้ ่ ายบริหารมี
หน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และ
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ล

………………………………………
(นายสุวชั ชัย วงษ์เจริญสิน)

ตราประทับ
ล ………………………………………
( นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน)

ร

