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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

1. อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

1.2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่น
ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน  

1.3. พจิารณาใหค้วามเหน็และใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและอตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน  เพื่อเสนอ
ฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นุมตั ิ 

1.4. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ใหแ้นวทางและ
ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันา และใหค้วามส าคญัโดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัก าหนดเรื่องการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีไวเ้ป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

1.5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล รวมถงึการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารความเสีย่งและการประเมนิความเสีย่งทุกดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

1.6. ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพจิารณา
และใหค้วามเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  

1.7. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

1.8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

1.9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั  

1.10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้  
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.11. ก ากบัดูแลให้มกีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพ่นักงานและผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยั
หรือพบเห็นการกระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมี
กระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม  

1.12. ควบคุมดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น  

1.13. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ
บรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

2. คณุสมบติัและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัแิละองคป์ระกอบ ดงันี้ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอสิระ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และใหแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.2. ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

2.5. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
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บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดร้บัแต่งตัง้ 

2.7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

2.9. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงนิเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย 

2.10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

2.11. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  ต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรอืการเงนิ ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการ
ท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

2.12. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั เนื่องจากอาจมผีลให้
การปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งท าไดไ้ม่เตม็ที่ 

2.13. กรรมการตรวจสอบควรได้รบัการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้น 
และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบ มวีาระอยู่ในต าแหน่ง ดงันี้ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3  ปี 

 กรรมการตรวจสอบ  3  ปี 

ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่น้
จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
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3.1 ลาออก 

3.2 ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี้ 

3.3 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหท้ าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ 
กรรมการตรวจสอบทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจง้และยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั พร้อมระบุเหตุผลเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิาณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ทดแทนบุคคลทีล่าออก ทัง้นี้บรษิทัตอ้งแจง้การลาออกพรอ้มส่งส าเนาหนังสอืลาออกใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบ
ดว้ย 

กรณีทีก่รรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บรษิัทจะต้องแจ้งการถูกถอด
ถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนัน้ มีสทิธิชี้แจงถึงสาเหตุ
ดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ หรอือย่างชา้ภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัทีจ่ านวน
กรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา 
ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบทีต่น
แทน 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1. วาระการประชุม 

4.1.1 ในการประชุมแต่ละครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจน  และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 
5 วนัท าการเพื่อใหม้เีวลาในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ หรอืเรยีกขอขอ้มูลประกอบการพจิารณา
เพิม่เตมิ 

4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มกีารประชุม เพื่อพจิารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายดงัต่อไปนี้ 

- 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
ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถงึขอบเขต
การตรวจสอบทีไ่ด้วางแผนไว้เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยใหต้รวจพบ
การทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 
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- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

- การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 

- การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชวี่าไดม้กีารวางแผนเพื่อทบทวนวธิกีาร
และการควบคุมการประมวลขอ้มลูทางอเิลค็โทรนิค และสอบถามเกีย่วกบัโครงการรกัษาความ
ปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดย
พนกังานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

- การพจิารณาทบทวนรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น  รายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั เป็นตน้ 

- การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์

- การปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

- การพจิารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

4.2. จ านวนครัง้การประชุม 

4.2.1 จ านวนครัง้การประชุมในแต่ละปีขึ้นอยู่กบัขนาดของธุรกิจ  และหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ตัง้ไว้ โดยทาง
ปฏบิตัทิัว่ไปคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมโดยเฉลีย่ปีละ 4 ครัง้ 

4.2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได้ หากมกีาร
รอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอื ประธานกรรมการบรษิทั
ใหพ้จิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

4.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.3. ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

4.3.1 กรรมการตรวจสอบควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้  หรอืต้องมกีรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน จงึจะถอืว่าครบองคป์ระชุม 

4.3.2 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบลาประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหก้รรมการ
ตรวจสอบซึง่มาประชุม เลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ผูต้รวจสอบภายใน หรอื
ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมดว้ยในเรื่องทีก่ าหนด เช่น การควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบ
เป็นตน้ 

4.3.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารประชุมกบันกักฎหมายของบรษิทัเป็นประจ าหรอืประชุมกบั
นักกฎหมายภายนอกหากเหน็ว่าเป็นสิง่จ าเป็นและเหมาะสม  เพื่อหารอืประเดน็ปัญหาทาง
กฎหมายซึ่งมีหรืออาจมีผลส าคัญต่องบการเงินของบริษัท  ในกรณีส าคัญและจ าเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญินักกฎหมายของบรษิทั และ/หรอืนักกฎหมายภายนอกเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยกไ็ด ้
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4.3.5 เลขนุการคณะกรรมการตรวจสอบควรเขา้ประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่ องจากต้องเป็นผูจ้ดัเตรยีม
และน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่องที่
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามคีวามละเอยีดอ่อน และประสงคใ์หเ้ป็นการพจิารณาร่วมกนั
เฉพาะผูท้ีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ 

4.4. การลงคะแนนเสียง 

4.4.1 ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลและก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบผูท้ีม่สี่วน
ไดเ้สยีใด ๆ ในเรื่องทีพ่จิารณาหา้มมใิหแ้สดงความเหน็และลงคะแนนเสยีงในเรื่องนัน้ ๆ 

4.4.2 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน การวนิิจฉัยชีข้าดใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้ อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด 

4.4.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

4.5. รายงานการประชุม 

4.5.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้จดบนัทกึรายงานการ
ประชุมและจดัท ารายงานการประชุม 

4.5.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรตดิตามความคบืหน้าของการด าเนินการต่างๆ  ตาม   
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการ
ตามความเหน็หรอืข้อสงัเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบในทีป่ระชุมครัง้ต่อไป รวมทัง้  

(1) ตอ้งน าสง่ระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม
ทุกครัง้  

(2) ตอ้งน าสง่เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อน 
 วนัประชมุทุกครัง้  

 (3) ตอ้งน าสง่รายงานการประชมุทุกครัง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาล่วงหน้า 
      ก่อนวนัประชมุครัง้ถดัไป 

5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.1.1 รายงานกจิกรรมต่าง ๆ ทีท่ าอย่างเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดท้ราบถงึกจิกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 

- สรุปรายงานกจิกรรมทีท่ าระหว่างปี 
- รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.1.2 รายงานสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 
- รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติ หรอืมคีวามบกพร่องส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายใน 

- ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารแล้วว่าต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
เพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
สิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

5.3. การรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป 

รายงานกจิกรรมที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

6. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง อย่างน้อยปีละครัง้ และสรุปผลน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณา 

7. ค่าตอบแทน 

บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
เปรยีบเทยีบอ้างอิงกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนักบับริษัทหรอืใกล้เคียงกบับรษิัท โดยมวีงเงนิและโครงสร้างอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เท่ากบั 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ เท่ากบั 10,000 บาท/คน/ครัง้  

7.2 ค่าตอบแทนรายเดอืนใหก้บักรรมการอสิระบรษิทั เท่ากบั 10,000 บาท/คน/เดอืน 
7.3 โบนสัส าหรบักรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการบรหิาร จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
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นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี
ประธานกรรมการตรวจสอบ 


