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กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหน่ึงของการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้เสียว่าการด าเนินการของบริษทัมีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งใช้
เป็นแนวทางปฎิบติัส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ริหาร     
มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.  องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นอิสระอย่างนอ้ยสาม (3) คน โดยมี
ทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี/การเงิน  และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน  

 
3. คุณสมบัต ิ

3.1   มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎหมายมหาชน  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

3.2   ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดย         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย        

3.3   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทับริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
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3.4   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท         
หรือบริษทัยอ่ย 

3.5   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท      
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวขา้งตน้  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้ งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ ากว่า ทั้ งน้ี            
การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

3.6   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ   
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

  3.7   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย            
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  

 3.8    ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้น   
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่      
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3.9    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย    

3.10   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั  
 4.    การแต่งตั้ง  วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

 4.1   การแต่งตั้ง 

 4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้คัดเลือกแต่งตั้ งกรรมการอิสระเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
 4.1.2   เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษทั   
จะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถว้นภายใน 3 เดือนนับแต่วนัท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น 
เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฎิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
   4.1.3   ให้ผู ้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 4.2   วาระการด ารงต าแหน่ง 

    กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษทัฯ  และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

  4.3   การพน้จากต าแหน่ง 

    4.3.1  กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

            ก)   ครบก าหนดตามวาระ 
            ข)   พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
            ค)   ลาออก 
            ง)   เสียชีวิต 
            จ)   คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 



 

บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 

 5 

     4.3.2     การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียงัด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
บริษทัอยู ่ ใหย้ื่นใบลาต่อประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตุผลโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั พร้อมส่งส าเนาหนงัสือลาออก
ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบ  และเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืน  
ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก 

  4.3.3 กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ใหบ้ริษทัแจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถ
ช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหส้ านกัคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได ้

5.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

      5.1   สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย 
อยา่งเพียงพอ 

     5.2   สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน  ( Internal  Control ) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

     5.3    สอบทานให้บริษทัปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

     5.4    พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     5.5     พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์          
รวมตลอดจนรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

     5.6     จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท         
ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วยขอ้มูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
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                           (ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ
บริษทั 
                            (ข)  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
                            (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
                            (ง)  ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
                            (จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
                            (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 
                            (ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หนา้ท่ีตามกฎบตัร(charter)  
                            (ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
     5.7    ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย   

     5.8   ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือการกระท าท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

              5.8.1    รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

              5.8.2    การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

                         5.8.3    การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และได้มีการ
หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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6.    อ านาจด าเนินการ 

       6.1   คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจด าเนินการ  คัดเลือก เสนอแต่งตั้ ง และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

       6.2    คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

       6.3    คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพ
อ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั  ซ่ึงการด าเนินการว่าจา้งให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบติัของ
บริษทั 

 6.4   คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได ้

 7. การประชุม 

 7.1    คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อย        
ปีละ 4 คร้ัง โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหาร       
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทั ทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

       7.2   ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดยค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ
ตรวจสอบก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

      7.3     องคป์ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุม 

      7.4    กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภาระกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 



 

บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 

 8 

      7.5     การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน       
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

     7.6     การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น ๆ 

     7.7     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

     7.8     รายงานการประชุม  ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานการประชุมดงักล่าวตอ้งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 8.   การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

       8.1    การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

     8.1.1   รายการกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
               ก)   รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
    ข)   รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหวา่งปี 
    ค)   รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
    ง)   รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

    8.1.2   รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทนัที เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะไดห้าแนวทางแกไ้ขได้
ทนัเวลาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

   ก)   รายงานการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบ
ควบคุมภายใน 
   ข)   รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
   ค)   การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



 

บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 

 9 

     8.2     การรายงานของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
    8.2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมน าส่งแบบแจง้รายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์
   ข)   น าส่งหนังสือรับรอง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงาน
มติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.2    การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
   ข)  น าส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.3   การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามขอ้ก าหนดขอตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนั นับแต่
วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

9.   การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ   
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการ

ประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งจดัให้มีการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อน ามาปรับปรุงการปฎิบติังานให้เกิดประสิทธิผล

ต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด  

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

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

                                  (นายปลิว  ตรีวิศวเวทย)์ 


