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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้จดั ทํากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกลไกที่สาํ คัญประการหนึ่ งของการ
กํากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่อให้ความมัน่ ใจแก่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยว่าการดําเนิ นการของบริ ษทั มี ระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งใช้
เป็ นแนวทางปฎิ บตั ิสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูบ้ ริ หาร
มีความเข้าใจขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน โดยมี
ทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจหรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี/การเงิน และมีความรู ้ต่อเนื่ องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
3. คุณสมบัติ
3.1 มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก าํ หนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่ าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั โดยให้นับรวมหุ ้นที่ ถือโดย
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
3.3 ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ ว มบริ ห ารงาน ลู กจ้าง พนักงานที่ ป รึ กษาที่ ได้
เงิ น เดื อนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ล กั ษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่เคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
2

บริ ษทั ช. การช่าง จํากัด (มหาชน)

3.4 ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ผู ม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้รั บ การเสนอให้ เป็ นผู ้บ ริ ห ารหรื อ ผู ้มี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท
หรื อบริ ษทั ย่อย
3.5 ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จกับบริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่ วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ มี ต ัว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษ ัท หรื อ ตั้ง แต่ ยี่ สิ บ ล้า นบาทขึ้ น ไปแล้ว แต่ จ าํ นวนใดจะตํ่า กว่ า ทั้ง นี้
การคํานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมู ลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
3.6 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษ ทั และไม่ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้น ส่ วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.7 ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษา
กฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ร่ ว ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท และไม่ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี นัย
ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้น ส่ วนของผูใ้ ห้บ ริ การทางวิ ชาชี พ นั้น ด้ว ย เว้น แต่ จะได้พ น้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.8 ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
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3.9 ไม่ ป ระกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับ กิ จ การของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
3.10 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริ ษทั
4. การแต่ งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้ นจากตําแหน่ ง
4.1 การแต่งตั้ง
4.1.1 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู ้ค ัด เลื อ กแต่ ง ตั้ งกรรมการอิ ส ระเป็ นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ
4.1.2 เมื่ อ กรรมการตรวจสอบครบวาระการดํา รงตํา แหน่ ง หรื อ มี เหตุ ที่ ก รรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมี ผลให้จาํ นวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริ ษทั
จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดื อนนับแต่วนั ที่ จาํ นวนสมาชิ กไม่ครบถ้วน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1.3 ให้ ผู ้จ ัด การฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4.2 วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี ซึ่ งมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามวาระของการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ และเมื่อครบวาระดํารงตําแหน่ งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
4.3 การพ้นจากตําแหน่ง
4.3.1 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

ครบกําหนดตามวาระ
พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ลาออก
เสี ยชีวิต
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
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4.3.2 การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณี ที่ยงั ดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั อยู่ ให้ยนื่ ใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ พร้อมส่ งสําเนาหนังสื อลาออก
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่น
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
4.3.3 กรณี กรรมการตรวจสอบลาออก หรื อพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ให้บริ ษทั แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรื อถูกถอดถอนสามารถ
ชี้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้สาํ นักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
5. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
5.1 สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี การรายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้อง และเปิ ดเผย
อย่างเพียงพอ
5.2 สอบทานให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายใน ( Internal Control ) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.5 พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
รวมตลอดจนรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
5.6 จัด ทํา รายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจําปี ของบริ ษ ัท
ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมู ลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับ การปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บ ัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
(ซ) รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.7 ปฏิ บ ัติ การอื่ น ใดตามที่ คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้วย
5.8 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อ
การกระทํา ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย สําคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ ดําเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรื อการกระทําที่ตอ้ งรายงานมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
5.8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.8.2 การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
5.8.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ขอ้ กํา หนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ถึงสิ่ งที่ มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินผลการดําเนิ นงาน และได้มีการ
หารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่
กําหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่ งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
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6. อํานาจดําเนินการ
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมี อ ํา นาจดํา เนิ น การ คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง และกํา หนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึ กษาวิชาชีพ
อื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ซึ่ งการดําเนิ นการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของ
บริ ษทั
6.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรี ยกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมในเรื่ องต่าง ๆ ได้
7. การประชุม
7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มี กาํ หนดการประชุ ม อย่างสมํ่าเสมอเป็ นประจําอย่างน้อ ย
ปี ละ 4 ครั้ ง โดยประชุ มร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน ฝ่ ายบริ หาร และผูบ้ ริ ห าร
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ัท และ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิ ญ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ ง ได้แก่ กรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห าร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ทั้งบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อยให้เข้าร่ วมประชุม หารื อ ชี้แจง หรื อตอบข้อซักถามได้
7.2 ในการเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดยคําสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการ
ตรวจสอบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นเร่ งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรื อ
กําหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
7.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในกรณี พิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรื อประจําปี ต้องมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเข้าร่ วมประชุม
7.4 กรณี ที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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7.5 การวินิจ ฉัยชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ถื อเสี ยงข้างมากถ้า คะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ป ระธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7.6 การลงคะแนนเสี ยงกรรมการตรวจสอบผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยใดๆ ในเรื่ องที่พิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนั้น ๆ
7.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงลงคะแนน
7.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูจ้ ดั ทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8.1.1 รายการกิ จ กรรมต่ าง ๆ อย่า งสมํ่าเสมอ เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ษ ัท รั บ ทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
ข) รายงานกิจกรรมที่พิจารณาในรอบระหว่างปี
ค) รายงานเกี่ ยวกับความเห็ นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน
ง) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรทราบ
8.1.2 รายงานสิ่ งที่ตรวจพบในทันที เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั จะได้หาแนวทางแก้ไขได้
ทันเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี้
ก) รายงานการทุ จริ ต หรื อมี สิ่ งผิดปกติ หรื อมี ความบกพร่ องสําคัญ ในระบบ
ควบคุมภายใน
ข) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ค) การฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้อกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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8.2 การรายงานของบริ ษทั จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์
8.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ก) รายงานมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ถึ ง การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมนําส่ งแบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์
ข) นําส่ งหนังสื อรับรอง และประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงาน
มติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ ษทั มี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
8.2.2 การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
ก) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข) นําส่ งหนังสื อรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สําหรั บกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.3 การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหน้าที่ แ ละขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกําหนดขอตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีมติของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีข้ ึนทุกปี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูป้ ระเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการ
ประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนํามาปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผล
ต่อผูถ้ ือหุน้ และองค์กรสู งสุ ด
บริษทั ช.การช่ าง จํากัด (มหาชน)

(ลงลายมือชื่อ................................................กรรมการ)
(นายปลิว ตรี วิศวเวทย์)
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