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กฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี 
 

1. อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ 

1.2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของส านักตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า ส านัก
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

1.3. สอบทานให้บรษิัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝี่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

1.5. พจิารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

1.6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และการเขา้ร่วมประชุม

ของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดร้บัจาก

การปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

1.8. ในกรณีที่พบหรอืมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกจิการรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการเหน็สมควร 
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.9. สอบทานและรายงานผลการตรวจสอบภายในเรือ่งการรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม 
 

2. คณุสมบติัและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการตอ้งมคีุณสมบตัแิละองคป์ระกอบ ดงันี้ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิัท และใหแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2.2. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.3. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอื
บรษิทัยอ่ย 

2.5. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
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อ านาจควบคมุของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของ
ส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัท  บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
นยั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

2.9. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่ ี
นยักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

2.10. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ด้าน
การบญัชหีรอืการเงนิ ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อของงบการเงนิ รวมถงึ
การท าหน้าทีย่ ืน่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบ มวีาระอยู่ในต าแหน่ง ดงันี้ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ปี 

 กรรมการตรวจสอบ  3  ปี 

ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

4.1. วาระการประชุม 
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4.1.1 ในการประชุมแต่ละครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจน  และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
การล่วงหน้าดว้ยระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหม้เีวลาในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ หรอืเรยีกขอ
ขอ้มลูประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ 

4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควรจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาในเรื่องต่าง 
ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายดงัต่อไปนี้ 

- การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิาง
บญัช ีการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกจิการ การเปลีย่นแปลงนโยบาย
บญัชทีีส่ าคญั รวมถงึเหตุผลของฝ่ายจดัการเกีย่วกบัการก าหนดนโยบายบญัชกี่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

- การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 

- การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษิทัขัน้ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควร
สอบถามถงึขอบเขตการตรวจสอบทีไ่ดว้างแผนไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าว
จะช่วยใหต้รวจพบการทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปญัหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

- การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปญัหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 

- การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชวี่าไดม้กีารวางแผนเพื่อทบทวนวธิกีาร
และการควบคุมการประมวลขอ้มลูทางอเิลค็โทรนิค และสอบถามเกีย่วกบัโครงการรกัษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดย
พนกังานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

- การพจิารณาทบทวนรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น  รายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั เป็นตน้ 

- การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์

- การพจิารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การรบัผดิชอบของธุรกจิ ต่อสงัคมอย่าง
เหมาะสม 

- การปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

- การพจิารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

4.2. จ านวนครัง้การประชุม 

4.2.1 จ านวนครัง้การประชุมในแต่ละปีขึ้นอยู่กบัขนาดของธุรกิจ  และหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการบรรลุวตัถุประสงค์
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ตามทีต่ัง้ไว้ โดยทางปฏบิตัทิัว่ไปคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมกีารประชุม
โดยเฉลีย่ปีละ 4 ครัง้ 

4.2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
เป็นพเิศษได ้หากมกีารรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอื 
ประธานกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาประเดน็ปญัหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

4.3. ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

4.3.1 กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการทุกครัง้ 
และคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการต้องก าหนดจ านวนสมาชิกที่จะต้องมา
ประชุมเพื่อใหก้ารประชุมใชไ้ดต้ามกฎหมาย 

4.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอาจเชญิกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิัท ผู้
ตรวจสอบภายใน หรอืผู้สอบบญัชเีขา้ร่วมประชุมดว้ยในเรื่องทีก่ าหนด เช่น การควบคุม
ภายใน แผนการตรวจสอบเป็นตน้ 

4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการควรมกีารประชุมกบันกักฎหมายของบรษิทัเป็น
ประจ าหรอืประชุมกบันกักฎหมายภายนอกหากเหน็ว่าเป็นสิง่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อหารอื
ประเดน็ปญัหาทางกฎหมายซึง่มหีรอือาจมผีลส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั ในกรณีส าคญั
และจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอาจเชิญนักกฎหมายของบริษัท 
และ/หรอืนักกฎหมายภายนอกเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
ดว้ยกไ็ด ้

4.4. การลงคะแนนเสียง 

4.4.1 ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบผูท้ีม่สี่วน
ไดเ้สยีใด ๆ ในเรื่องทีพ่จิารณาหา้มมใิหแ้สดงความเหน็และลงคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้ ๆ 

4.4.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

4.5. รายงานการประชุม 

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดรายงานการ
ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะต้องน าส่งต้องคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการและคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะได้ทราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่าง
ทนัเวลาและเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

5.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 รายงานกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่ าอย่างเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งระบุความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการในเรื่องต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

- สรุปรายงานกจิกรรมทีท่ าระหว่างปี 
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- รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ความรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม 
- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.1.2 รายงานสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 
- รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติ หรอืมคีวามบกพร่องส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายใน 

- ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝา่ฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิัทและ
ผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

5.3. การรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป 

รายงานกจิกรรมที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

6. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

6.1. เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการมปีระสทิธภิาพและ
บรรลุวตัถุประสงค ์ จงึควรมกีารก าหนดกระบวนการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กจิการไวอ้ย่างเป็นทางการ 

6.2. การประเมนิผลอาจเกดิจากการสมัภาษณ์บุคคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และการตอบแบบสอบถามของสมาชกิกรรมการตรวจสอบถงึความมี
ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

6.3. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการควรไดท้ราบถงึผลการประเมนิและผลกระทบเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานจากผู้สอบบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการสายงานบญัชแีละการเงิน 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ีผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ  และผูบ้รหิาร เพื่อน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงการด าเนินงาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

 
 
 

นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี
ประธานกรรมการตรวจสอบ 


