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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือให้ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียว่าการดาํเนินการของบริษทัมีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งใช้
เป็นแนวทางปฎิบติัสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ริหาร     
มีความเขา้ใจขอบเขตการทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.  องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระอยา่งนอ้ยสาม (3) คน โดยมี
ทกัษะความชาํนาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี/การเงิน และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน  

 
3. คุณสมบัต ิ

3.1   มีคุณสมบัติตามท่ีกาํหนดในกฎหมายมหาชน  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3.2   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดย         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย        

3.3   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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3.4   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท         
หรือบริษทัยอ่ย 

3.5   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั      
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืน
ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้ งแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ ากว่า ทั้ งน้ี            
การคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

3.6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ   
สาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

  3.7   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย            
ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 3.8    ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น   
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่      
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3.9    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย    

3.10   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ของบริษทั  
 4.    การแต่งตั้ง  วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 

 4.1   การแต่งตั้ง 

 4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้คัดเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
 4.1.2   เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ และมีผลให้จาํนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั   
จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถว้นภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น 
เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   4.1.3   ให้ผู ้จ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 4.2   วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

    กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทัฯ  และเม่ือครบวาระดาํรงตาํแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเหมาะสม 

  4.3   การพน้จากตาํแหน่ง 

    4.3.1  กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

            ก)   ครบกาํหนดตามวาระ 
            ข)   พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
            ค)   ลาออก 
            ง)   เสียชีวิต 
            จ)   คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
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     4.3.2     การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการ
บริษทัอยู ่ ใหย้ืน่ใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั พร้อมส่งสาํเนาหนงัสือลาออก
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ  และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืน  
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

  4.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรง
ตาํแหน่ง ใหบ้ริษทัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถ
ช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหส้าํนกัคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได ้

5.  หน้าท่ีและความรับผดิชอบ 

      5.1   สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผย 
อยา่งเพียงพอ 

     5.2   สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบควบคุมภายใน  ( Internal  Control ) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

     5.3    สอบทานให้บริษทัปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

     5.4    พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     5.5     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์         
รวมตลอดจนรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั  

     5.6     จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท         
ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
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                           (ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 
                            (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
                            (ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
                            (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                            (จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
                            (ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 
                            (ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter)  
                            (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
     5.7    ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย   

     5.8   ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทําซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือการกระทาํท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

              5.8.1    รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

              5.8.2    การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

                         5.8.3    การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย  ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินผลการดาํเนินงาน และไดมี้การ
หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ี
กาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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6.    อํานาจดําเนินการ 

       6.1   คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการ คัดเลือก  เสนอแต่งตั้ ง และกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

       6.2    คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือ
การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

       6.3    คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพ
อ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  ซ่ึงการดาํเนินการว่าจา้งให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบติัของ
บริษทั 

 6.4   คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได ้

 7. การประชุม 

 7.1    คณะกรรมการตรวจสอบ มีกาํหนดการประชุมอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํอย่างน้อย        
ปีละ 4 คร้ัง โดยประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหาร       
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพ่ือสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทั ทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

       7.2   ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ  หรือ
เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดยคาํสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ
ตรวจสอบก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือ
กาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกว่านั้นกไ็ด ้

      7.3     องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจาํปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุม 

      7.4    กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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      7.5     การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน       
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

     7.6     การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น ๆ 

     7.7     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

     7.8     รายงานการประชุม  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัทาํรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.   การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

       8.1    การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

     8.1.1   รายการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
               ก)   รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
    ข)   รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหวา่งปี 
    ค)   รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
    ง)   รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

    8.1.2   รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขได้
ทนัเวลาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

   ก)   รายงานการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคญัในระบบ
ควบคุมภายใน 
   ข)   รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
   ค)   การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้กาํหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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     8.2     การรายงานของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
    8.2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมนาํส่งแบบแจง้รายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์
   ข)   นาํส่งหนงัสือรับรอง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงาน
มติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.2    การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   ข)  นาํส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.3   การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้กาํหนดขอตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนั นับแต่
วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

9.   การประเมนิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ   
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัให้มีข้ึนทุกปี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะ และรายงานผลการ

ประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งจดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือนาํมาปรับปรุงการปฎิบติังานให้เกิดประสิทธิผล

ต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด  

บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) 

 
        (ลงลายมือช่ือ................................................กรรมการ) 

                                  (นายปลิว  ตรีวิศวเวทย)์ 


