กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ไดมีมติใหใชกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยมีขอความรายละเอียด
ดังตอไปนี้
บทที่ 1
ขอความเบื้องตน
ขอ 1) กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด
(มหาชน)”
ขอ 2) ในกฎบัตรนี้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน)
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“รายการที่เ กี่ยวโยง” หมายถึง การทําธุร กรรมระหวางบริษั ทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“บุคคลที่เกี่ยวโยง” หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
และใหร วมถึงบุค คลที่มีค วามเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลัก ทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง
(ก) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท
(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)
(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ
(ง) บุคคลใดที่กระทําการดวยความเขาใจหรือตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมที่ใหประโยชนทาง
การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้จะไดรับประโยชนทางการเงินดวยทั้งนี้เฉพาะการทําธุรกรรม
ดังกลาว
(1) กรรมการบริษัท
(2) ผูบริหารบริษัท
(3) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท
(4) กรรมการของบุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท
(5) คูสมรส บุต รหรือบุต รบุญธรรมที่ ยังไมบ รรลุนิ ติภ าวะของกรรมการตาม (1) (2)
(3)หรือ (4)
“บริษัทใหญ” หมายถึง

หนาที่ 1 จากจํานวน 12 หนา

(ก) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทที่เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท
(ข) บริษัทที่ถือหุนตาม(ก)เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่ถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทที่ถือหุนในบริษัทตาม(ข) โดยการถือหุน
ของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น
(ง) บริษัทที่ถือหุนในบริษัทไมวาจะทางตรงหรือทางออมรวมกันเกิน กวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
การถือหุนของบริษัทหรือของบริ ษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุน ที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย
“บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทยอยตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 ซึง่ หมายถึง
(ก) บริษัทที่บริษัทถือหุนที่เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม(ก)ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น
(ค) บริษัทที่ถูกถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม(ข) ในบริษัทที่ถูก
ถือหุน โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น
(ง) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนไมวาจะทางตรงหรือทางออมรวมกัน
เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น
(จ) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอํานาจในการควบคุมในเรื่องการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทนั้น
การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุน ที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย
“บริษัทรวม” หมายถึง
(ก) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุนนั้น
หนาที่ 2 จากจํานวน 12 หนา

(ข) บริษัทที่บริษัทหรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัด สิน ใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัท
ยอยหรือกิจการรวมคา
การถือหุนของบริษัทหรือบริษัทยอย ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปที่มี
บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน
“ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจาก
ผูจัด การลงมา ผูซึ่งดํา รงตําแหน งเทียบเทา กับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุก ราย และให
หมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้น
ไปหรือเทียบเทา
“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัทเกินกวารอยละสิบ
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย
“ผูมีอํานาจควบคุม” หมายถึง บุคคลที่มีอํานาจควบคุมกิจการที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(ข) บุคคลที่มีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอื่นใด
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนที่มีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) คูสมรสของบุคคลดังกลาว
(ข) บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
(ค) หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก)หรือ (ข) เปนหุนสวน
(ง) หางหุนสวนจํากัดซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก)หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด
ความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหนุ รวมกันเกินรอยละสามสิบของหุนทั้งหมด
ของหางหุนสวนจํากัด
(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่บุคคลดังกลาวตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทนั้น

หนาที่ 3 จากจํานวน 12 หนา

(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่บุคคลดังกลาวตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแ ทนของนิติบุคคล
“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” หมายถึง บุคคลดังตอไปนี้
(ก) ผูบริหารของบริษัท
(ข) ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(ค) ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
กับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม(ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสวนไดเสีย
อื่นใด ไมวาทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ
“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรี ตามภารกิจ ที่
ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไม
ตกอยูภ ายใตอิทธิพ ลของบุค คลหรือกลุ มบุค คลใด รวมถึง ไมมีสถานการณใ ดๆมาบีบบังคับใหไ ม
สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซึ่งมีอยู
ภายในองค ก ร ซึ่งได รับการออกแบบไวโ ดยคณะกรรมการบริษั ทและผูบริห ารขององคก ร โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
(ก) ความเชื่อถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล
(ข) การปฏิบัตติ ามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ
(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัท
(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดําเนินงานหรือแผนงานที่กําหนดไว
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของกับ
กรรมการอิสระรายนั้นๆดวย
(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
หนาที่ 4 จากจํานวน 12 หนา

(ค) ไมเปน บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย
(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุค คลที่อาจมีค วามขัดแยง ในลัก ษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจ ารณญานอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตัง้
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการให
หรือรับความชว ยเหลือทางการเงิน ดว ยการรับหรือใหการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสิน ทรั พยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่
ตองชําระอีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีค วามขัดแยง และไมเปน ผูถือหุน รายใหญ กรรมการซึ่งไมใ ชก รรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของสํานักงานการสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(ฉ)ไมเ ปน หรื อเคยเปน ผูใ ห บริก ารทางวิช าชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการใหบริก ารเปน ที่ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปน ผูถือหุน รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสว น
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(ช)ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
หนาที่ 5 จากจํานวน 12 หนา

(ซ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ)
แลวกรรมการอิสระอาจไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(Collective Decision)ได
“กรรมการที่มีส วนรว มในการบริห าร” หมายถึง กรรมการที่ ดํารงตํ าแหน งเปน ผู บริหาร
กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และ
เปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
บทที่ 2
องคประกอบและคุณสมบัติ
ขอ 3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการของบริษัทที่มี
ความเป น อิส ระและไมไ ดเป น ผูบ ริหารจํ านวนอย างน อย 3 (สาม) คน ซึ่ง ไดรั บการแต งตั้ง จาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัท
จะตองเปดเผยรายชื่อและประวัติ พรอมทั้งระบุวาผูที่ไดรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติและความเปนอิสระ
ตามที่กําหนดในกฎบัตรนี้ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่เสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดังกลาว
ดวย
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม
สามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาที่กําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชา
ภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ 4) กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑตอไปนี้
(ก) ตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท
(ข) ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(Collective Decision)
(ค) ตองไมเปนกรรมการของบริษทั ใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปน
บริษัทจดทะเบียน
หนาที่ 6 จากจํานวน 12 หนา

(ง) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
ขอ 5) กรรมการตรวจสอบต องสามารถอุ ทิศ เวลาอยา งเพี ย งพอ ในการดํา เนิน งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ใน
เรื่องที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ
ขอ 6) ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เปน ผู
พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ
การคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบควรพิจารณอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติที่สามารถเปน
แกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลที่จะใหความมั่นใจในความมีประสิทธิผล
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําใน
การประชุมใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง
ขอ 7) ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเปนเลขนุการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแตเห็นสมควร เพื่อใหมีหนาที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีร ายงานตอคณะกรรมการบริษัท ผูลงทุน ผูถือหุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ(ถามี)
เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี
ขอ 8) กรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 2 (สอง) ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะตองแจง
ตอบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู
ถือหุนจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนแทนบุคคลที่ลาออก
(ค) พนจากตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
(ง) ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ที่
ประชุม ผูถื อหุน หรื อคณะกรรมการบริษั ทอาจแตง ตั้ง บุค คลที่ มีคุ ณ สมบั ติค รบถ ว นเปน กรรมการ
หนาที่ 7 จากจํานวน 12 หนา

ตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหบริษัทแจงพรอม
เหตุผลของการพนจากตําแหนงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที และหรือนําสงโดย
วิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
บทที่ 3
ขอบเขตและอํานาจหนาที่
ขอ 9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ที่สําคัญตามที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุน
และหรือคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
(ก) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ
(ข) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน(Internal Audit) ที่มีค วามเหมาะสมและมีประสิท ธิผล และพิจ ารณาความเปน อิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับการมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1
ครั้ง
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
(ฉ) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายงานขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่นาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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(3) ความเห็น เกี่ยวกับการปฏิ บัติต ามกฎหมายวาดว ยหลั ก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(6) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการการปฏิบัติ
ตามกฎบัตร(Charter)
(8) รายงานอื่น ที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(จ) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดทราบเปน
ระยะอยางนอยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริ ษัทยั งคงมี ค วามรับ ผิด ชอบในการดําเนิน งานของบริษัทต อ
บุคคลภายนอก
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ให บ ริ ษั ท แจ ง มติ ก าร
เปลี่ยนแปลงหนาที่และจัดทํารายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามแบบที่ต ลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็คทรอนิกส
ขอ 10) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการแกไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตาม
วรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ขอ 11) เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจดังตอไปนี้
(ก) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวของมารวมประชุม ชี้แจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปนได
ทุกประการ
(ข) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน
(1) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูใ นแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน
(2) ให ค วามเห็ น ชอบในการแตง ตั้ ง ถอดถอน โยกย าย เลิ ก จา งและพิจ ารณาความดี
ความชอบ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(3) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน
(4) ใหก ารปฏิบัติงานของหนว ยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตก ารกํากับและควบคุม
โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ(การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอย
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทําแผนงานตรวจสอบ
วาจะทําอะไรบาง แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการ
ออกคําสั่งใหหนวยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาที่ตามแผนงานตรวจสอบดังลกาว ตองอยูภายใต
การกํากับดูแลของฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบที่จําเปนตอง
ไดรับการแกไขทันที เพื่อที่ฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการจะไดออกคําสั่งแกไขไดทันกับเหตุการณ)
(ค) อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
(1) สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
(2) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกค ณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งผลตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจําป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
(3) กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานที่ปรึกษาอื่นที่ผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ
(4) เมื่อไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ
ผูจัด การหรือบุค คลที่รับผิด ชอบในการดําเนิน งานไดก ระทําความผิด ใหค ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให
ผูสอบบัญชีแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(ง) อํานาจในสวนอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูเกี่ยวของและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานมาใหคําปรึกษาหารือและใหความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ทั้งนี้ใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บทที่ 4
การประชุม
ขอ 12) ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องอื่นๆ เปน
ประจําทุกไตรมาส โดยใหเลขานุการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือ
เรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
นอกจากนี้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
เรื่องอื่นๆ ไดตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
ขอ 13) กรรมการตรวจสอบที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสี ย งลงมติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ โดยระบุ ชื่อ กรรมการตรวจสอบและเรื่ อ งที่ มี สว นได เ สี ย ไว ใ นเอกสาร
ประกอบการประชุมในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน
ขอ 14) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้ง จะตองมีก รรมการตรวจสอบมา
ประชุมดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตางๆได
ขอ 15) การออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเสียงขางมากเปนมติ
ของที่ประชุมโดยประธานกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้นๆ
ดวย
ขอ 16) ขอกํา หนดในกฎบัต รนี้จ ะตอ งอยู ภ ายใตข อบัง คับของบริษัท และบทบัญญั ติข อง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ 17) การแก ไ ขกฎบั ต รนี้ จ ะกระทํ า ได เ มื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น หรื อ
คณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น
ขอ 18) กฎบัตรนี้ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เปนตนไป

หนาที่ 11 จากจํานวน 12 หนา

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน)
ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551

หนาที่ 12 จากจํานวน 12 หนา

