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บริษัท หอ้งเย็นโชตวัิฒนห์าดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
กฎบัตร (Charter) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ    หมายถึง   คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ บริษัท  ห้องเย็นโชติวัฒน์
หาดใหญ่  จ  ากัด (มหาชน)  ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการท างานคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใหบ้ริษัทฯมี
ระบบการก ากับดูแลท่ีดี   โดยท าหนา้ท่ีก ากับดูแลการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถให้
ขอ้เสนอแนะอยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
  

1. วัตถุประสงคข์องการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นและความนา่เช่ือถือตลอดจนความโปรง่ใสของการด าเนินธุรกิจ 
1.2 เพ่ือเพิ่มความระมดัระวงัในการปฎิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทฯ  โดยสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทฯ ตอ้งค านงึถึงความรบัผิดชอบของตนเองตอ่ 
- การรายงานขอ้มลูทางการเงิน 
- การเลือกใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสม 
- การควบคมุใหมี้ระบบการควบคมุภายใน  และการตรวจสอบภายใน 
- การปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- การจดัการและการควบคมุความเส่ียงทางธุรกิจ 
- การน าเสนอการแตง่ตัง้และการประเมินผลงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

1.3 สนับสนุนและเสริมสรา้งความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน  ใหส้ามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา  ซึ่งสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

1.4 สนับสนุนและเสริมสรา้งใหผู้ส้อบบญัชีด ารงความเป็นอิสระ  และวางกรอบงานใหผู้ส้อบบญัชีแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา  ในกรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้กบัฝ่ายบรหิารจดัการ 

1.5 เพิ่มความแข็งแกรง่ในบทบาทและอ านาจของกรรมการจากภายนอก 
1.6 เสรมิสรา้งความเขา้ใจของกรรมการบรษิัทฯ  เก่ียวกบัขอบเขตหนา้ท่ีของการตรวจสอบท่ีถกูก าหนดไว ้

 

2. อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีตาม  พ.ร.บ.หลักทรพัยฯ์ก าหนด  รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง  และการให้ส่วนงานต่างๆ  ให้ความร่วมมือในการชีแ้จงขอ้มูล  ตลอดจนสามารถเขา้พบกับฝ่าย
จดัการไดโ้ดยไมมี่ขอ้ก าหนด  ส าหรบัการปฏิบตัหินา้ท่ีตามความรบัผิดชอบ      และควรจดัใหมี้บคุคลหรือ 
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หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทาน
ประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน  พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
และเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจ าปี    นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
พิจารณาให้มีการว่าจ้างท่ีปรึกษา  หรือผู้เช่ียวชาญ  เพ่ือให้ค  าแนะน าหรือช่วยในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน  ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.1 คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตง่ตัง้

บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างนอ้ย  3  ท่าน  และ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน  ตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการ
บญัชีหรือการเงิน  และมีความรูต้่อเน่ืองเก่ียวกับเหตท่ีุมีต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน  
เพ่ือท่ีจะด าเนินการสอบทานรายงานทางการเงินใหมี้คณุภาพท่ีดี 

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  จะเป็นผูเ้ลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน  ขึน้
เป็นประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.4 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง  หรือมีเหตอุันใดท่ีท าใหก้รรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ในต าแหน่งไดจ้นครบวาระ   ส่งผลใหจ้  านวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเหลือ
นอ้ยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จะตอ้งคดัสรรบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ  เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบใหค้รบทันที  หรืออย่างชา้ภายใน  3 เดือน  
นบัจากวันท่ีจ  านวนสมาชิกกรรมการตรวจสอบมีนอ้ยกว่า  3 ท่าน  เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบตังิาน 

3.5 จัดให้มีเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน  เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงาน  และช่วยการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เก่ียวกับเรื่องการนดัหมายการประชุม  การจดัเตรียมวาระ
การประชุม  การน าส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสอง (2) ปี  นับจากวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้

จากคณะกรรมการบรษิัทฯและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทฯ 
4.2 กรรมการตรวจสอบพน้จากการด ารงต าแหนง่เม่ือ 

- ครบวาระการด ารงต าแหนง่ 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิัทฯ 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามขอ้บงัคบันี ้ หรือตามหลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- คณะกรรมการบรษิัทฯ  มีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 

 
5. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.1 ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท โดยใหน้ับรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
ตรวจสอบรายนัน้ๆ ดว้ย 

5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือของผูมี้อ านาจควบคมุ
ของบรษิัท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี   

5.3 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจ
ควบคมุของบรษิัท  บรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่ม 

5.4 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้
อ านาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  หรือผูมี้อ านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท  เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปี   

5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท  และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกัสอบบญัชี ซึ่งมี
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ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุ เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรกึษาทางการเงิน  ซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่สองปี 

5.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท  

5.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอ่ย  หรือไม่เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัส าคญัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่ม บรหิารงาน ลกูจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า  หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบรษิัท หรือบรษิัทยอ่ย 

5.9 ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใด  ท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
6. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 สอบทานให้บ ริษั ท มี การรายงานทางการเงินอย่ างถูกต้องและ ครบถ้วน  (accuracy and 
completeness) 

6.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal  control)  และระบบการตรวจสอบภายใน  
(Internal  audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

6.3 สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

6.4 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา
แตง่ตัง้โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน  

6.5 พิจารณา  คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลิกจา้ง  บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 
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6.6 พิจาณารายการเก่ียวโยงกัน  หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อ
กิจการบรษิัท 

6.7 สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่นของกิจการบรษิัทตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต 

6.8 สอบทานการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  โดยจะตอ้งมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
ป้องกันความเส่ียงด้านการคอรร์ัปชั่นอย่างเพียงพอ    และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ  พรอ้มขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นนัน้ 

6.9 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการควบคมุภายใน  การจดัท ารายงานทางการเงิน  และ
กระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

6.10 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
. ความเห็นเก่ียวกบัรายงานการสอบทานบรหิารความเส่ียง  
. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ

ทา่น 
. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 
. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
6.11 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
 

กฎบตัร(Charter)  / คณะกรรมการตรวจสอบ       Page 6 

7. การประชุม 
7.1 วาระการประชมุ 

เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
การประชุมในแต่ละครัง้จะมีการก าหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  และวาระพิจารณาการประชุมอย่าง
ชดัเจน  และจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  และผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็น
การล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาท่ีเหมาะสม    เพ่ือใหมี้เวลาในการพิจารณาเรื่องตา่งๆ  หรือเรียกขอขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิเพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ  ท่ีไดร้บัมอบหมายดงันี ้
- พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ วา่มีความถกูตอ้งและครบถว้น 
- พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน  และทบทวนใหบ้ริษัทมี

ระบบการควบคุมภายใน (Internal  control)  และระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal  audit)  
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

- พิจารณาสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

- พิจารณา  คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1  ครัง้ 

- พิจาณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง  หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถกูตอ้งและครบถว้น 

- ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯมอบหมาย 
- การพิจารณาประเมินตนเอง เก่ียวกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย 

7.2     จ  านวนครัง้การประชมุ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจัดใหมี้การประชุมอย่างนอ้ยปีละ  4 ครัง้ แลว้แต่สถานการณ์ และ
ความจ าเป็น เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

7.3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ควรเชิญผูส้อบบัญชี  และผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ  เพ่ือน า เสนอ
รายงานและอาจเชิญกรรมการ  หรือผูบ้รหิารท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งเขา้รว่มใหข้อ้มลูตามความเหมาะสม 

7.4 การลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  จะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
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7.5 รายงานการประชมุ 
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชมุ  ซึ่งรายงานการประชมุดงักลา่ว
จะตอ้งน าสง่คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯจะไดร้บัทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งทนัเวลา   

 
8. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
หรือหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
ความส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทั่วไป  เน่ืองจากรายงานดงักล่าวเป็นการแสดง
ความเห็นอย่างเป็นอิสระตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และท าใหค้ณะกรรมการบริษัทฯมั่นใจได้
วา่ฝ่ายจดัการไดมี้การบรหิารงานอยา่งระมดัระวงั  และค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้ถือหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียม
กนั 
 
8.1 การรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทฯ 

8.1.1 รายงานกิจกรรมต่างๆ  ท่ีท าเป็นประจ าเพ่ือคณะกรรมการบริษัทฯจะไดร้บัทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเรื่องตา่งๆ  ไวอ้ยา่งชดัเจน 
 สรุปรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี 
 รายงานเก่ียวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน  การตรวจสอบภายในและกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน 
 รายงานเรื่องอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษิัทฯควรทราบ 

 
8.1.2 รายงานสิ่งท่ีตรวจพบในทนัที  เพ่ือคณะกรรมการบรษิัทฯจะไดห้าแนวทางแกไ้ขทนัเวลา 

 รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ขอ้สงสยัหรือขอ้สนันิษฐานว่าอาจมีการทจุริต  หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอ่งส าคญั

ในระบบการควบคมุภายใน 
 ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝาฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
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 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษิัทฯควรทราบ 
8.2   การรายงานตอ่หนว่ยงานราชการ 

หากคณะกรรมการตรวจสอบ  ไดร้ายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯถึงสิ่งท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ต่อฐานะทางการเงิน  ผลกระทบต่อการด าเนินงาน  และไดมี้การหารือร่วมกันกับคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ  แลว้ว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข  เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร้ว่มกนัแลว้  
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุอนัควร   
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจจะรายงานสิ่งท่ีพบดงักล่าว  ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ไดใ้นทนัที 

8.3   การรายงานตอ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุทั่วไป 
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมท่ีท าระหวา่งปี  ตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย   
  จากคณะกรรมการบรษิัทฯ   ซึ่งรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    และ  
  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ  รายงานดงักลา่วประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความครบถว้น ถกูตอ้ง และเช่ือถือของกระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล
ในรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
 เหตผุลท่ีเช่ือถือไดว้่าผูท่ี้คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดค้ดัเลือกและเสนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิัทฯมีคณุสมบตัเิพียงพอและเหมาะสม 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ กฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้  และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทฯ 
 
9. การประเมินผลงาน 

เพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจว่าการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์
ไดร้บัมอบหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลงานดว้ยการท าแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้และบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 

 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
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10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งทบทวนกฎบตัรนีทุ้กปี และเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ีเห็นสมควร 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตั ิ

 
                                                                                                                   
ลงช่ือ.. .............................................    ลงช่ือ....................................... .............. 
           (ดร.สรุพล    อารียก์ลุ)         (นางเจรญิศร ี  เจรญิกลุ) 
      ประธานกรรมการตรวจสอบ                         ประธานกรรมการ 

          14  พฤศจิกายน  2562                                                                        14  พฤศจิกายน  2562 

 
หมายเหตุ 
1.     ผา่นการพจิารณาจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่3/2561  เมือ่วนัที ่ 10  พฤษภาคม 2561  และมีผลประกาศใช ้
       ตัง้แต่วนัที ่ 11  พฤษภาคม  2562 
2.     ผา่นการพจิารณาจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่2/2562  เมือ่วนัที ่14  พฤษภาคม  2562  เรือ่ง ทบทวน   
       ขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  และมีผลประกาศใชต้ัง้แตว่นัที ่15 พฤษภาคม 2562 
3.     ผา่นการพจิารณาจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที ่4/2562  เมือ่วนัที ่14  พฤศจิกายน  2562  เรือ่ง ทบทวน   

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  และมีผลประกาศใชต้ัง้แตว่นัที ่15 พฤศจิกายน 2562  
 
 


