บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
1. อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1. สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
1.2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
1.3. พิจ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบแผนการตรวจสอบของส านั ก ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ ค วามเห็น
ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน
1.4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้แนวทางและ
ข้อเสนอแนะทีจ่ าเป็ นเพื่อการพัฒนา และให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษทั กาหนดเรื่องการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ไว้เป็ นวาระประจาของการประชุมคณะกรรมการบริษทั
1.5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารความเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ งทุกด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
1.6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะทางานบริหารความเสีย่ ง และฝ่ ายบริหารในการพิจารณา
และให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
1.7. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
1.9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
1.10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้รบั จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
1.11. กากับดูแลให้มกี ระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีท่พี นักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัย
หรือ พบเห็น การกระท าอัน ควรสงสัย ว่า มีก ารฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บังคับ
จรรยาบรรณ หรือ นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การ เพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจแก่ ผู้แ จ้ง เบาะแสว่ า บริษั ท มี
กระบวนการสอบสวนทีเ่ ป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามทีเ่ หมาะสม
1.12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
1.13. ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ รายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ เห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.14. พิจารณาและทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าทีต่ ามแนวปฏิบตั ิทด่ี ี และสอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั
คาดหวัง
1.15. ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
2. คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต้องมีคุณสมบัตแิ ละองค์ประกอบ ดังนี้
2.1. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุ มผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และให้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
2.2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ มของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับ รวมการถือ หุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย
2.3. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้
2.4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
2.5. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสั มพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้
2.6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
ได้รบั แต่งตัง้
2.7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ทีม่ นี ัย ผู้มอี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้
2.8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
2.9. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษั ทหรือ
บริษทั ย่อย
2.10. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
2.11. กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจการอย่า งน้ อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือ มี
ประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงิน ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อ ถือ
ของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
2.12. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการไม่ควรเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษทั
เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นบริษทั ใดบริษทั หนึ่งทาได้ไม่เต็มที่
2.13. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรได้รบั การอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่ อเนื่องและ
สม่าเสมอในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ และควรได้เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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3. วาระการดารงตาแหน่ งและการพ้นจากตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีวาระอยู่ในตาแหน่ง ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
3 ปี
ทัง้ นี้ เมื่อ ครบวาระการดารงต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
ได้อกี
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
3.1 ลาออก
3.2 ตาย
3.3 ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
3.4 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีป่ ระสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและ
ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อ ยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ าณา
แต่งตัง้ กรรมการอื่นทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่ าออก ทัง้ นี้บริษัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งสาเนา
หนังสือลาออกให้กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบด้วย
กรณีท่กี รรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง บริษัท
จะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่
ถูกถอดถอนนัน้ มีสทิ ธิชแ้ี จงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบด้วยก็ได้
กรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรือ
อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่ วนั ที่จานวนกรรมการตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจ การไม่ค รบถ้ว น เพื่อให้ก าร
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีเ่ ข้าเป็ น
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแทนอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทีต่ นแทน
4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
4.1. วาระการประชุม
4.1.1 ในการประชุมแต่ละครัง้ ควรกาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการเพื่อให้มเี วลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติม
4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรจัดให้มกี ารประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง
ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายดังต่อไปนี้
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- การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกีย่ วข้อง หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ิทาง
บัญชี การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีท่สี าคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
- การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit)
- การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษทั ขัน้ ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับ
ผู้ต รวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การควร
สอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบทีไ่ ด้ว างแผนไว้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผนการตรวจสอบดังกล่าว
จะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- การพิจ ารณาร่ ว มกับ ผู้ต รวจสอบภายในถึง ปั ญ หาหรือ ข้อ จ ากัด ที่เ กิด ขึ้น ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
- การพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถงึ ปั ญหาหรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน
- การพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีว่าได้มกี ารวางแผนเพื่อทบทวนวิธกี าร
และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษา
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อป้ องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผดิ โดย
พนักงานบริษทั หรือบุคคลภายนอก
- การพิจารณาทบทวนรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั เป็ นต้น
- การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์
- การปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
- การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั
มอบหมาย
4.2. จานวนครังการประชุ
้
ม
4.2.1

4.2.2

4.2.3

จ านวนครัง้ การประชุ ม ในแต่ ละปี ข้นึ อยู่ก ับ ขนาดของธุร กิจ และหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามทีต่ งั ้ ไว้ โดยทางปฏิบตั ทิ วไปคณะกรรมการตรวจสอบและก
ั่
ากับดูแลกิจการมีการประชุม
อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็น
ปั ญหาทีจ่ าเป็ นต้องหารือร่วมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ควรมีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีของ
บริษทั โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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4.3. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
4.3.1

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทุกครัง้ หรือต้องมีกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย 2 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4.3.2 ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการลาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึง่ มาประชุม เลือกกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้สอบบัญชีเ ข้า ร่ว มประชุมด้วยในเรื่องที่กาหนด เช่ น การควบคุม
ภายใน แผนการตรวจสอบเป็ นต้น
4.3.4 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรมีการประชุมกับนักกฎหมายของบริษทั เป็ น
ประจาหรือประชุมกับนักกฎหมายภายนอกหากเห็นว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นและเหมาะสม เพื่อหารือ
ประเด็นปั ญหาทางกฎหมายซึ่งมีหรืออาจมีผลสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีสาคัญ
และจาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอาจเชิญนักกฎหมายของบริษัท
และ/หรือนักกฎหมายภายนอกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ด้วยก็ได้
4.3.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรเข้าประชุมด้วยทุกครัง้ เนื่องจาก
ต้อ งเป็ น ผู้จ ัด เตรีย มและน าเสนอข้อ มูลให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแลกิจการ
พิจารณา เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่องทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเห็น
ว่ า มีค วามละเอียดอ่ อ น และประสงค์ใ ห้เ ป็ นการพิจารณาร่ วมกัน เฉพาะผู้ท่เี ป็ นกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเท่านัน้
4.4. การลงคะแนนเสียง
4.4.1 ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุช่อื บุคคลและกาหนดให้กรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการผูท้ ่มี สี ่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พจิ ารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนน
เสียงในเรื่องนัน้ ๆ
4.4.2 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้
ขาดให้ถอื เสียงข้างมาก ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
4.4.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
4.5. รายงานการประชุม
4.5.1
4.5.2

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรือผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูจ้ ด
บันทึกรายงานการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินการต่างๆ ตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
รวมทัง้ ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินการตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
รับทราบในทีป่ ระชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้
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บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
(1) ต้องนาส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
ทุกครัง้
(2) ต้องนาส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการล่วงหน้าก่อนวันประชุมทุกครัง้
(3) ต้องนาส่งรายงานการประชุม ครัง้ ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมครัง้ ถัดไป
5. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
5.1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
5.1.1

รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีท่ าอย่างเป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งระบุความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
- สรุปรายงานกิจกรรมทีท่ าระหว่างปี
- รายงานเกีย่ วกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
5.1.2 รายงานสิง่ ทีต่ รวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทนั เวลา
- รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ควรทราบ
5.2. การรายงานต่อหน่ วยงานทางการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บ ริห ารแล้ว ว่ า ต้อ งดาเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เมื่อ ครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่ ว มกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
5.3. การรายงานต่อผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัวไป
่
รายงานกิจกรรมที่ทาระหว่างปี ตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี ของบริษทั
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บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
6. การประเมิ นผลคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการควรประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง อย่างน้อยปี ละ
ครัง้ และสรุปผลนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณา
7. ค่าตอบแทน
บริษั ท พิจ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนโดยค านึ ง ถึ ง ผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีวงเงินและโครงสร้างอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เท่ากับ 15,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เท่ากับ 10,000 บาท/คน/ครัง้
7.2 ค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั กรรมการอิสระบริษทั เท่ากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
7.3 โบนัสสาหรับกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการบริหาร จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป

(ดร. ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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