
หนาท่ี 1 จากจํานวน 12 หนา 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน) ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เม่ือ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2551 ไดมีมติใหใชกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยมีขอความรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

บทที่ 1 
ขอความเบื้องตน 

ขอ 1) กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด
(มหาชน)” 

ขอ 2) ในกฎบัตรนี ้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน) 
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
“รายการที่เกี่ยวโยง” หมายถึง การทําธุรกรรมระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับกรรมการ           

ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
“บุคคลที่เกี่ยวโยง” หมายถึง บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

และใหรวมถึงบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมายถึง 

(ก) กรรมการของนิติบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท 
(ข) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก) 
(ค) นิติบุคคลท่ีบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
(ง) บุคคลใดท่ีกระทําการดวยความเขาใจหรือตกลงวา หากบริษัททําธุรกรรมท่ีใหประโยชนทาง

การเงินแกบุคคลดังกลาว บุคคลดังตอไปนี้จะไดรับประโยชนทางการเงินดวยท้ังนี้เฉพาะการทําธุรกรรม
ดังกลาว 

(1) กรรมการบริษัท 
(2) ผูบริหารบริษัท 
(3) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท 
(4) กรรมการของบุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการบริษัท 
(5) คูสมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (1) (2) 

(3)หรือ (4) 
“บริษัทใหญ” หมายถึง  
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 (ก) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทท่ีเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัท 

(ข) บริษัทท่ีถือหุนตาม(ก)เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทนั้น 

(ค) บริษัทท่ีถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากบริษัทท่ีถือหุนในบริษัทตาม(ข) โดยการถือหุน
ของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทท่ีถือหุนในบริษัทไมวาจะทางตรงหรือทางออมรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ี
เกี่ยวของดวย 

“บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทยอยตามมาตรา 89/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 ซ่ึงหมายถึง 

 (ก) บริษัทท่ีบริษัทถือหุนท่ีเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทนั้น 

(ข) บริษัทท่ีบริษัทตาม(ก)ถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทนั้น 

(ค) บริษัทท่ีถูกถือหุนตอไปเปนทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุนของบริษัทตาม(ข) ในบริษัทท่ีถูก
ถือหุน โดยการถือหุนของบริษัทดังกลาวในแตละทอดมีจํานวนเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น 

(ง) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุนไมวาจะทางตรงหรือทางออมรวมกัน
เกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น 

(จ) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) มีอํานาจในการควบคุมในเรื่องการ
กําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนจากกิจกรรมตางๆ
ของบริษัทนั้น 

การถือหุนของบริษัทหรือของบริษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ี
เกี่ยวของดวย 

 
“บริษัทรวม” หมายถึง  
(ก) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุนนั้น 
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(ข) บริษัทท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาวและไมถือเปนบริษัท
ยอยหรือกิจการรวมคา 

การถือหุนของบรษิัทหรือบริษัทยอย ใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
“บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายถึง บริษัทยอยในลําดับเดียวกันตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปท่ีมี

บริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน 
“ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรกนับตอจาก

ผูจัดการลงมา ผูซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให
หมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูจัดการฝายขึ้น
ไปหรือเทียบเทา 

“ผูถือหุนรายใหญ” หมายถึง ผูถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัทเกินกวารอยละสิบ
ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ท้ังนี้การถือหุนดังกลาวใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูที่
เกี่ยวของดวย 

“ผูมีอํานาจควบคุม” หมายถึง บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมกิจการท่ีเขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี ้
 (ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนท่ีมี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
(ข) บุคคลท่ีมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในท่ีประชุมผูถือหุนของนิติบุคคลไมวาโดย

ทางตรงหรือโดยออม หรือไมวาเพราะเหตุอ่ืนใด 
(ค) บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของ

กรรมการท้ังหมดของนิติบุคคลไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม 
“ผูที่เกี่ยวของ” หมายถึง บุคคลหรือหางหุนสวนท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลใดในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) คูสมรสของบุคคลดังกลาว 
(ข) บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว 
(ค) หางหุนสวนสามัญซ่ึงบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก)หรือ (ข) เปนหุนสวน 
(ง) หางหุนสวนจํากัดซ่ึงบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก)หรือ (ข) เปนหุนสวนจําพวกไมจํากัด

ความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของหุนท้ังหมด
ของหางหุนสวนจํากัด 

(จ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีบุคคลดังกลาวตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัทนั้น 
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(ฉ) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีบุคคลดังกลาวตาม (ก) หรือ (ข) หรือหางหุนสวน
ตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสามสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของบริษัทนั้น 

(ช) นิติบุคคลท่ีบุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของนิติบุคคล 
“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” หมายถึง บุคคลดังตอไปนี ้
(ก) ผูบริหารของบริษัท 
(ข) ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
(ค) ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
(ง) บุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

กับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซ่ึงไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร หรือญาติสนิทอ่ืน 
(จ) นิติบุคคลใดๆ ท่ีบุคคลตาม(ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน หรือมีอํานาจควบคุมหรือมีสวนไดเสีย

อ่ืนใด ไมวาทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ 
“ความเห็นที่เปนอิสระ” หมายถึง การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมาย โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาท่ี และไม
ตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดๆมาบีบบังคับใหไม
สามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 

“การควบคุมภายใน” หมายถึง กระบวนการ แผนการจัดองคกร ระบบงาน และวิธีการซ่ึงมีอยู
ภายในองคกร ซ่ึงไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารขององคกร โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ 

(ก) ความเช่ือถือไดและความมีคุณภาพสมบูรณของขอมูล 
(ข) การปฏิบัตติามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
(ค) การดูแล ปกปอง ระวังรักษาทรัพยสินของบริษัท 
(ง) การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การดําเนินงานหรือแผนงานท่ีกําหนดไว 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบัติดังตอไปนี ้
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของกับ
กรรมการอิสระรายนั้นๆดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับ
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
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(ค) ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญานอยางอิสระของตน 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตัง้ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหการใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปน
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ี
ตองชําระอีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้การคํานวณภาระดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือ
หุนสวนผูจัดการของสํานักงานการสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(ฉ)ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังนี้ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(ช)ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
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(ซ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) 
แลวกรรมการอิสระอาจไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(Collective Decision)ได 

“กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร” หมายถึง กรรมการท่ีดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 
กรรมการท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการใดๆ เยี่ยงผูบริหาร รวมถึงกรรมการท่ีมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน เวนแตจะแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว และ
เปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน 

 
บทที่ 2 

องคประกอบและคุณสมบัต ิ
ขอ 3) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดวยกรรมการของบริษัทท่ีมี

ความเปนอิสระและไมไดเปนผูบริหารจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท 

ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งนั้น บริษัท
จะตองเปดเผยรายช่ือและประวัติ พรอมท้ังระบุวาผูท่ีไดรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติและความเปนอิสระ
ตามท่ีกําหนดในกฎบัตรนี้ ไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีเสนอแตงตั้งกรรมการตรวจสอบดังกลาว
ดวย 

เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม
สามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาท่ีกําหนดคือ 3 (สาม) คน คณะกรรมการ
บริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนจะตองแตงตั้งกรรมการตรวจสอบใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชา
ภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอ 4) กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติครบตามเกณฑตอไปนี ้
(ก)   ตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท 
(ข) ตองไมเปนกรรมการท่ีไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง ยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ(Collective Decision) 

(ค)  ตองไมเปนกรรมการของบริษทัใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเปน
บริษัทจดทะเบียน 
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(ง)  มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้
ตองมีกรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี
ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 

ขอ 5) กรรมการตรวจสอบตองสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอ ในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและควรไดรับการอบรมและเสริมสรางความรูอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ 

ขอ 6) ท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผู
พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ทานใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ 

การคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบควรพิจารณอยางรอบคอบถึงคุณสมบัติท่ีสามารถเปน
แกนนําได เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบเปนบุคคลท่ีจะใหความม่ันใจในความมีประสิทธิผล
โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีผลตอการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําใน
การประชุมใหเปนไปในแนวทางท่ีถูกตอง 

ขอ 7) ใหคณะกรรมการตรวจสอบแตงตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมเปนเลขนุการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบตามแตเห็นสมควร เพ่ือใหมีหนาท่ีในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ผูลงทุน ผูถือหุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ(ถามี) 

เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตอยางใดท้ังส้ินในทุกกรณ ี

ขอ 8) กรรมการตรวจสอบรวมท้ังประธานกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 2 (สอง) ป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได 

นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการตรวจสอบจะพนจากตําแหนงเม่ือ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกกอนครบวาระ กรรมการตรวจสอบจะตองแจง

ตอบริษัทลวงหนาอยางนอย 1 (หนึ่ง) เดือนพรอมดวยเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู
ถือหุนจะไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนแทนบุคคลท่ีลาออก 

(ค) พนจากตําแหนงกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
(ง) ท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 
(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ท่ี

ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
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ตรวจสอบแทน โดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเทากับวาระท่ีเหลืออยู
ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนดํารงตําแหนงแทน 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหบริษัทแจงพรอม
เหตุผลของการพนจากตําแหนงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทันที และหรือนําสงโดย
วิธีการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานส่ืออิเล็คทรอนิกส 

 
บทที่ 3 

ขอบเขตและอํานาจหนาที ่
ขอ 9) คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีท่ีสําคัญตามท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมผูถือหุน

และหรือคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี ้
(ก)  สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองเพียงพอ 
(ข) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

(ค) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี โดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับการมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 
ครั้ง 

(จ) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาว
สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

(ฉ) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายงานขอมูล
ประจําป(แบบ 56-1) และรายงานประจําป(แบบ 56-2) ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี ้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีนาเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
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(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน 
(7) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการการปฏิบัติ

ตามกฎบัตร(Charter) 
(8) รายงานอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
(ช) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(จ) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทไดทราบเปน

ระยะอยางนอยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง 
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบริษัทแจงมติการ
เปล่ียนแปลงหนาท่ีและจัดทํารายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดและนําสงตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันนับแตวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกลาว ท้ังนี้ตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรายงานผานส่ืออิเล็คทรอนิกส 

ขอ 10) ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทําดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการแกไขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก)  รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ข)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตาม
วรรคหนึ่งตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

ขอ 11) เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเปาหมาย ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอํานาจดังตอไปนี ้

(ก) อํานาจในสวนท่ีเกี่ยวของกับฝายจัดการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูจัดการ/หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของ

บริษัทท่ีเกี่ยวของมารวมประชุม ช้ีแจง ใหความเห็น หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเกี่ยวของและจําเปนได
ทุกประการ 

(ข) อํานาจในสวนท่ีเกี่ยวของกับผูตรวจสอบภายใน 
(1) กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 
(2) ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลิกจางและพิจารณาความดี

ความชอบ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
(3) ใหหลักประกันในความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน 
(4) ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยูภายใตการกํากับและควบคุม

โดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ(การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน จะตองมีผูคอย
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ซ่ึงในแตละปหนวยงานตรวจสอบภายในจะตองทําแผนงานตรวจสอบ
วาจะทําอะไรบาง แลวนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติหรือขอความเห็นชอบ สวนการ
ออกคําส่ังใหหนวยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงานตรวจสอบดังลกาว ตองอยูภายใต
การกํากับดูแลของฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการ เพราะการรายงานผลการตรวจสอบท่ีจําเปนตอง
ไดรับการแกไขทันที เพ่ือท่ีฝายจัดการหรือกรรมการผูจัดการจะไดออกคําส่ังแกไขไดทันกับเหตุการณ) 

 (ค) อํานาจในสวนท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชี 
(1)  สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 
(2) เสนอรายช่ือผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัท พรอมท้ังผลตอบแทนในการสอบ

บัญชีประจําป เพ่ือขอรับการแตงตั้งจากท่ีประชุมใหญผูถือหุน  
(3)  กําหนดอัตราคาจางในงานบริการ และงานท่ีปรึกษาอ่ืนท่ีผูสอบบัญชีเปนผูใหบริการ 
(4) เม่ือไดรับแจงขอเท็จจริงจากผูสอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณอันควรสงสัยวากรรมการ

ผูจัดการหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานไดกระทําความผิด ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูสอบบัญชี 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมดําเนินการตามท่ีผูสอบบัญชีแจงในวรรคกอน ให
ผูสอบบัญชีแจงใหสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบ 

(ง) อํานาจในสวนอ่ืน  ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจตรวจสอบผูเกี่ยวของและเรื่องท่ีเกี่ยวของภายในขอบเขต

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานมาใหคําปรึกษาหารือและใหความเห็นตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและ
เหมาะสม ท้ังนี้ใหหนวยงานตางๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บทที่ 4 

การประชุม 
ขอ 12) ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงินและเรื่องอ่ืนๆ เปน

ประจําทุกไตรมาส โดยใหเลขานุการนําสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพ่ือใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตางๆ หรือ
เรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
เรื่องอ่ืนๆ ไดตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 

ขอ 13) กรรมการตรวจสอบท่ีมีสวนไดเสียในเรื่องใดท่ีพิจารณา หามแสดงความเห็นและออก
เสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยระบุช่ือกรรมการตรวจสอบและเรื่องท่ีมีสวนไดเสียไวในเอกสาร
ประกอบการประชุมในเรื่องนั้นๆ อยางชัดเจน 

ขอ 14) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแตละครั้ง จะตองมีกรรมการตรวจสอบมา
ประชุมดวยตนเองเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงจะถือวาครบเปนองคประชุมท่ีจะพิจารณาเรื่องตางๆได 

ขอ 15) การออกเสียงลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถือเสียงขางมากเปนมติ
ของท่ีประชุมโดยประธานกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ท้ังนี้ใหบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นชอบและมีความเห็นแยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมตินั้นๆ
ดวย 

ขอ 16) ขอกําหนดในกฎบัตรนี้จะตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ 17) การแกไขกฎบัตรนี้จะกระทําได เ ม่ือไดรับอนุมัติจาก ท่ีประชุม ผู ถือหุนหรือ
คณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น 

ขอ 18) กฎบัตรนี้ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 เปนตนไป 
 



หนาท่ี 12 จากจํานวน 12 หนา 

 
โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด(มหาชน) 

     ครั้งท่ี  10/2551 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 
 


