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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี 

1. อ านาจ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

1.1. สอบทานใหม้รีะบบรายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิ และตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพยีงพอ  

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

1.3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้ความเห็น
ประกอบการพจิารณางบประมาณและอตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายใน  

1.4. สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการพฒันาการก ากบัดูแลกจิการทีด่อีย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ให้แนวทางและ
ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นเพื่อการพฒันา และใหค้วามส าคญัโดยส่งเสรมิใหบ้รษิทัก าหนดเรื่องการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีไวเ้ป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั  

1.5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิล รวมถึงการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
บรหิารความเสีย่งและการประเมนิความเสีย่งทุกดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

1.6. ร่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายบรหิารในการพจิารณา
และใหค้วามเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั  

1.7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

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

1.9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทั  

1.10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ แต่ละท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้รบัจากการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.11. ก ากบัดูแลให้มกีระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีที่พนักงานและผูม้สี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยั
หรือพบเห็นการกระท าอันควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 
จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมี
กระบวนการสอบสวนทีเ่ป็นอสิระ และมกีารด าเนินการในการตดิตามทีเ่หมาะสม  

1.12. ควบคุมดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น  

1.13. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ รายงาน
ต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ เหน็สมควร  
(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

1.14. พจิารณาและทบทวนเพื่อปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าทีต่ามแนวปฏบิตัิทีด่ ีและสอดคล้องกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั
คาดหวงั  

1.15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

2. คณุสมบติัและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการตอ้งมคีุณสมบตัแิละองคป์ระกอบ ดงันี้ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการตอ้งประกอบดว้ย กรรมการอสิระ ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั และใหแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

2.2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.3. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้ เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.4. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

2.5. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ี ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนั
ไดร้บัแต่งตัง้ 

2.7. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถือหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม 
หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

2.8. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

2.9. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกนิร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิัทหรอื
บรษิทัย่อย 

2.10. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

2.11. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 1 ท่าน  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิ ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
ของงบการเงนิ รวมถงึการท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการได ้

2.12. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไม่ควรเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั 
เน่ืองจากอาจมผีลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งท าไดไ้ม่เตม็ที่ 

2.13. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควรได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและ
สม ่าเสมอในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เพื่อให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ และควรไดเ้พิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
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3. วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มวีาระอยู่ในต าแหน่ง ดงันี้ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3  ปี 

 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  3  ปี 

ทัง้นี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ไดอ้กี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

3.1 ลาออก 

3.2 ตาย 

3.3 ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบันี้ 

3.4 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหท้ าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธาน
กรรมการบรษิทั ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการทีป่ระสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจง้และ
ยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พร้อมระบุเหตุผลเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัได้พจิาณา
แต่งตัง้กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคลทีล่าออก ทัง้นี้บรษิัทต้องแจง้การลาออกพรอ้มส่งส าเนา
หนงัสอืลาออกใหก้บัตลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบดว้ย 

กรณีที่กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บรษิัท
จะตอ้งแจง้การถูกถอดถอนพรอ้มสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบ โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการที่
ถูกถอดถอนนัน้ มสีทิธชิีแ้จงถงึสาเหตุดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ทราบดว้ยกไ็ด้ 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตาม
วาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ หรอื
อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนัที่จ านวนกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการไม่ครบถ้วน เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการมคีวามต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีเ่ขา้เป็น
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการทีต่นแทน 

4. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

4.1. วาระการประชุม 

4.1.1 ในการประชุมแต่ละครัง้ควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจน  และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็น
การล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการเพื่อใหม้เีวลาในการพจิารณาเรื่องต่าง ๆ หรอืเรยีกขอขอ้มลู
ประกอบการพจิารณาเพิม่เตมิ 

4.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควรจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาในเรื่องต่าง 
ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายดงัต่อไปนี้ 
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- การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิที่เกีย่วขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัิทาง
บญัช ีการปฏบิตัิตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกจิการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บญัชทีี่ส าคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบายบญัชกี่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

- การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) 

- การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษิทัขัน้ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกบั
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการควร
สอบถามถงึขอบเขตการตรวจสอบทีไ่ดว้างแผนไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าว
จะช่วยใหต้รวจพบการทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

- การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

- การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปัญหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 

- การพจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชวี่าไดม้กีารวางแผนเพื่อทบทวนวธิกีาร
และการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส ์และสอบถามเกี่ยวกบัโครงการรกัษา
ความปลอดภยัโดยเฉพาะ เพื่อป้องกนัการทุจรติหรอืการใชค้อมพวิเตอร์ไปในทางที่ผดิโดย
พนกังานบรษิทัหรอืบุคคลภายนอก 

- การพจิารณาทบทวนรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น  รายการที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทั เป็นตน้ 

- การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์

- การปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

- การพิจารณาประเมินผลตนเองเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

4.2. จ านวนครัง้การประชุม 

4.2.1 จ านวนครัง้การประชุมในแต่ละปีขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ  และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการบรรลุวตัถุประสงค์
ตามทีต่ัง้ไว้ โดยทางปฏบิตัทิัว่ไปคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมกีารประชุม
อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

4.2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกจิการเป็นพเิศษได้ หากมกีารร้องขอจากกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี หรือ ประธานกรรมการบรษิัทให้พิจารณาประเดน็
ปัญหาทีจ่ าเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

4.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ควรมกีารประชุมเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีของ
บรษิทัโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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4.3. ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

4.3.1 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการควรเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกจิการทุกครัง้ หรอืต้องมกีรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเขา้ร่วมประชุม
อย่างน้อย 2 คน จงึจะถอืว่าครบองคป์ระชุม 

4.3.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการลาประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด้ ใหก้รรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการซึง่มาประชุม เลอืกกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอาจเชญิกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิัท ผู้
ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องที่ก าหนด  เช่น การควบคุม
ภายใน แผนการตรวจสอบเป็นตน้ 

4.3.4 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการควรมกีารประชุมกบันกักฎหมายของบรษิทัเป็น
ประจ าหรอืประชุมกบันักกฎหมายภายนอกหากเหน็ว่าเป็นสิง่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อหารอื
ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายซึ่งมหีรอือาจมผีลส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทั  ในกรณีส าคญั
และจ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอาจเชญินักกฎหมายของบรษิัท 
และ/หรอืนักกฎหมายภายนอกเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ
ดว้ยกไ็ด ้

4.3.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการควรเขา้ประชุมดว้ยทุกครัง้ เน่ืองจาก
ต้องเป็นผู้จ ัดเตรียมและน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ
พจิารณา เวน้แต่จะมกีารประชุมในเรื่องทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเหน็
ว่ามีความละเอียดอ่อน และประสงค์ให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการเท่านัน้ 

4.4. การลงคะแนนเสียง 

4.4.1 ในเอกสารประกอบการประชุมตอ้งระบุชื่อบุคคลและก าหนดใหก้รรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกจิการผูท้ี่มสี่วนได้เสยีใด ๆ ในเรื่องที่พจิารณาห้ามมใิห้แสดงความเหน็และลงคะแนน
เสยีงในเรื่องนัน้ ๆ 

4.4.2 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งในการลงคะแนน การวนิิจฉัยชี้
ขาดใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้ 
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

4.4.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

4.5. รายงานการประชุม 

4.5.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผูจ้ด
บนัทกึรายงานการประชุมและจดัท ารายงานการประชุม 

4.5.2 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควรติดตามความคบืหน้าของการ
ด าเนินการต่างๆ ตาม   รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ
รบัทราบในทีป่ระชุมครัง้ต่อไป รวมทัง้  
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(1) ต้องน าส่งระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม
ทุกครัง้  

(2) ตอ้งน าสง่เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กจิการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุทกุครัง้  

(3) ต้องน าส่งรายงานการประชุมครัง้ก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล 
กจิการพจิารณาล่วงหน้าก่อนวนัประชุมครัง้ถดัไป 

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 
- รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.1.2 รายงานสิง่ทีต่รวจพบในทนัท ีเพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขไดท้นัเวลา 
- รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติ หรอืมคีวามบกพร่องส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายใน 

- ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

5.2. การรายงานต่อหน่วยงานทางการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารแล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

5.3. การรายงานต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไป 

รายงานกิจกรรมที่ท าระหว่างปีตามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 
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6. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการควรประเมนิผลการปฏบิตัิงานของตนเอง อย่างน้อยปีละ
ครัง้ และสรุปผลน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณา 

7. ค่าตอบแทน 

บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
เปรยีบเทยีบอ้างอิงกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนักบับรษิัทหรอืใกล้เคียงกบับรษิัท โดยมวีงเงนิและโครงสร้างอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเบีย้ประชุม 
- ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เท่ากบั 15,000 บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 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 
 
 
ประกาศ ณ วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 
 
 
 
(ดร. ด าร ิสโุขธนงั) 
ประธานกรรมการบรษิทั 


