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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
กฎบัตร (Charter)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
จํากัด (มหาชน) ทีได้ รับการแต่งตังขึนเพื อสนับสนุนการทํางานคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ บริ ษัทฯมีระบบการ
กํากับดูแลทีดี โดยทําหน้ าทีกํ ากับดูแลการบริ หารงาน ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถให้ ข้อเสนอแนะ
อย่างเป็ นอิสระต่อคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
1. วัตถุประสงค์ ของการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1
เพือสร้ างความเชือมันและความน่าเชือถือตลอดจนความโปร่ งใสของการดําเนินธุรกิจ
1.2
เพือเพิมความระมัดระวังในการปฎิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยส่งเสริ มให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ต้ องคํานึงถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อ
- การรายงานข้ อมูลทางการเงิน
- การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีทีเหมาะสม
- การควบคุมให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
- การปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้ อง
- การจัดการและการควบคุมความเสียงทางธุรกิจ
- การนําเสนอการแต่งตังและการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.3
สนับสนุนและเสริ มสร้ างความเป็ นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ สามารถแสดงความเห็นได้ อย่ าง
ตรงไปตรงมา ซึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
1.4
สนับสนุนและเสริ มสร้ างให้ ผ้ ูสอบบัญชีดํารงความเป็ นอิ สระ และวางกรอบงานให้ ผ้ สู อบบัญชี แ สดง
ความเห็นได้ อย่างตรงไปตรงมา ในกรณีทีอาจมีความขัดแย้ งกับฝ่ ายบริ หารจัดการ
1.5
เพิมความแข็งแกร่ งในบทบาทและอํานาจของกรรมการจากภายนอก
1.6
เสริ มสร้ างความเข้ าใจของกรรมการบริ ษัทฯ เกียวกับขอบเขตหน้ าทีของการตรวจสอบทีถูกกําหนดไว้
2. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหน้ าทีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯกําหนด รวมทังการเข้ าถึงข้ อมูลทีเกียวข้ อง
และการให้ สว่ นงานต่างๆ ให้ ความร่วมมือในการชีแจงข้ อมูล ตลอดจนสามารถเข้ าพบกับฝ่ ายจัดการได้ โดยไม่มี
ข้ อกํ าหนด สําหรั บการปฏิบัติหน้ า ที ตามความรั บผิดชอบ และควรจัดให้ มีบุค คลหรื อหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการ
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บริ หารความเสียงและการควบคุมภายใน พร้ อมทังรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการ
สอบทานไว้ ในรายงานประจําปี นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพิจารณาให้ มีการว่าจ้ างทีปรึกษา
หรื อผู้เชียวชาญ เพือให้ คําแนะนํ าหรื อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
3. องค์ ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1
คณะกรรมการบริ ษัทฯและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ง ตัง
บุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้ ว นตามประกาศของคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
กําหนด
3.2
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการอิสระของบริ ษั ทฯ อย่างน้ อย 3 ท่าน และ
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรื อการเงิน และมีความรู้ ต่อเนืองเกียวกับเหตุทีมีต่อการเปลียนแปลงของรายงานทางการเงิน เพือทีจะ
ดําเนินการสอบทานรายงานทางการเงินให้ มีคณ
ุ ภาพทีดี
3.3
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้เลือกสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ขึนเป็ น
ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.4
เมื อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํ ารงตําแหน่ ง หรื อมี เหตุอันใดทีทํ า ให้ กรรมการตรวจสอบไม่
สามารถอยู่ในตําแหน่งได้ จนครบวาระ ส่งผลให้ จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเหลือน้ อย
กว่ า 3 ท่ า น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯและ/หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ องคั ด สรรบุ ค คลที มี ค วามรู้
ความสามารถ เข้ ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการตรวจสอบให้ ครบทันที หรื ออย่างช้ าภายใน 3 เดือน นับ
จากวันที จํ า นวนสมาชิ ก กรรมการตรวจสอบมี น้ อยกว่ า 3 ท่ าน เพือให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื องในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.5
จัดให้ มีเ ลขานุก ารของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื อทํา หน้ า ทีประสานงาน และช่ว ยการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกียวกับเรื องการนัดหมายการประชุม การจัดเตรี ยมวาระการ
ประชุม การนําส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสอง (2) ปี นับจากวันทีได้ รับการแต่งตังจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ
4.2
กรรมการตรวจสอบพ้ นจากการดํารงตําแหน่งเมือ
- ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
- พ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
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- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามข้ อ บังคับนี หรื อ ตามหลัก เกณฑ์ ข องสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
5. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยให้ นับรวมหุ้นทีถื อ โดยผู้ทีเกี ยวข้ องของกรรมการ
ตรวจสอบรายนันๆ ด้ วย
5.2
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5.3
ไม่เป็ นบุคคลทีมี ความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม
5.4
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํ านาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่า งอิสระของตน
รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมี นัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมี ความสัมพันธ์ ทางธุร กิ จกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5.5
ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ ว ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํ า นาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักสอบบัญชี ซึงมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5.6
ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ น ผู้ใ ห้ บริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที
ปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มอี ํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี

กฎบัตร(Charter) / คณะกรรมการตรวจสอบ

Page 3

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
5.7
5.8

5.9

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนเพือรั กษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิ จการทีมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที มีนัยกับกิ จการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั สําคัญในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ทีปรึ กษาทีรั บเงินเดื อนประจํ า หรื อถือหุ้นเกิ นร้ อยละหนึงของจํา นวนหุ้นทีมี สิทธิ ออกเสีย ง
ทังหมดของบริ ษัทอื น ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิ จการ
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใด ทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

6. หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1
สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน (accuracy and completeness)
6.2
สอบทานให้ บ ริ ษัท มี ร ะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
6.3
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมาย และมาตรฐานทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6.4
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตังโยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดทีรั บผิดชอบเกี ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
6.5
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเลิกจ้ าง บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง
6.6
พิจาณารายการเกี ยวโยงกัน หรื อ รายการทีอาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื อให้ มันใจได้ ว่า
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกี ยวข้ อง รายการดังกล่าวมี ค วามสมเหตุสมผลและเป็ น ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ
กิจการบริ ษัท
6.7
สอบทานความถูก ต้ อ งของเอกสารอ้ า งอิ งและแบบประเมิ น ตนเองเกี ยวกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการ
คอร์ รัปชันของกิจการบริ ษัทตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ขิ องภายเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
6.8
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ซึงรายงาน
ดังกล่า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี
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6.9

. ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
. ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแข้ งทางผลประโยชน์
. ความเห็นเกียวกับรายงานการสอบทานบริ หารความเสียง
. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าทีตามกฎบัตร
(charter)
. รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิ บัติ การอื นใดตามที คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ ว ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7. การประชุม
7.1
วาระการประชุม
เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
การประชุมในแต่ละครังจะมีการกําหนด วัน เวลา สถานที และวาระพิจารณาการประชุมอย่างชัดเจน
และจัด ส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ และผู้เ ข้ า ร่ ว มประชุมเป็ นการ
ล่ว งหน้ า ด้ ว ยระยะเวลาทีเหมาะสม เพื อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื องต่ า งๆ หรื อ เรี ยกขอข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเพิมเติมเพือพิจารณาเรื องต่างๆ ทีได้ รับมอบหมายดังนี
- พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ ว่ามีความถูกต้ องและครบถ้ วน
- พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน และทบทวนให้ บริ ษัท มี
ระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- พิจารณาสอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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7.2

7.3

7.4

7.5

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
- พิจาณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯในกรณีทีเกิดรายการทีเกี ยวโยง หรื อรายการทีอาจมี ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
- ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมาย
- การพิจารณาประเมินตนเอง เกียวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย
จํานวนครังการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง แล้ วแต่สถานการณ์ และความ
จําเป็ น เพือให้ การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ควรเชิญผู้สอบบัญ ชี และผู้ต รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เพือนํ า เสนอ
รายงานและอาจเชิญกรรมการ หรื อผู้บริหารทีมีสว่ นเกียวข้ องเข้ าร่ วมให้ ข้อมูลตามความเหมาะสม
การลงคะแนนเสียง
มติทีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จะถือตามเสียงข้ างมากของกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
รายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ซึงรายงานการประชุมดังกล่าว
จะต้ องนําส่งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทฯเพือคณะกรรมการบริ ษัทฯจะได้ รับทราบ
ถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา

8. การรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
หน้ าทีอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสําคัญ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทัวไป เนืองจากรายงานดังกล่าวเป็ นการแสดงความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทําให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯมันใจได้ ว่าฝ่ ายจัดการได้ มี
การบริ หารงานอย่างระมัดระวัง และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
8.1.1 รายงานกิ จกรรมต่างๆ ทีทําเป็ นประจํ าเพื อคณะกรรมการบริ ษัท ฯจะได้ รับ ทราบถึงกิ จ กรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
สรุปรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี
รายงานเกี ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
รายงานเรื องอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯควรทราบ
8.1.2 รายงานสิงทีตรวจพบในทันที เพือคณะกรรมการบริ ษัทฯจะได้ หาแนวทางแก้ ไขทันเวลา

รายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อสงสัยหรื อข้ อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ต หรื อมีสงผิ
ิ ดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝาฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรการทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯควรทราบ
8.2 การรายงานต่อหน่วยงานราชการ
หากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะทางการเงิ น ผลกระทบต่อ การดํา เนิ นงาน และได้ มีการหารื อร่ ว มกันกับคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ แล้ วว่าต้ องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เมือครบกําหนดเวลาทีกําหนดไว้ ร่วมกันแล้ ว
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มี การเพิก เฉยต่อการดํ าเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันควร
กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะรายงานสิงทีพบดังกล่าว ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ในทันที
8.3 การรายงานต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัวไป
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานกิจกรรมทีทําระหว่างปี ตามหน้ าทีความรั บผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ รายงานดังกล่าวประกอบด้ วยข้ อมูลดังนี
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ความเห็นเกียวกับความครบถ้ วน ถูกต้ อง และเชือถือของกระบวนการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลใน
รายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
เหตุผลทีเชื อถื อได้ ว่าผู้ทีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ คดั เลือกและเสนอแต่งตังเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติเพียงพอและเหมาะสม
ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
รายงานอื นใดที เห็นว่าผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ า ทีและความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
9.

การประเมินผลงาน
เพือให้ เกิ ดความแน่ใจว่าการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบมี ประสิทธิ ภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ที
ได้ รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบต้ องจัดให้ มีการประเมินผลงานด้ วยการทําแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อวิธีการอื นทีเหมาะสม เพื อนํ าผลการประเมิ นมาปรั บปรุ งการดํ าเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพยิงขึนและบรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้

10. การทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องทบทวนกฎบัตรนีทุกปี และเสนอแนะการแก้ ไขเปลียนแปลงตามที เห็นสมควร
เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ

ลงชือ...............................................
(ดร.สุรพล อารี ย์กลุ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
14 พฤษภาคม 2562

ลงชือ.....................................................
(นางเจริ ญศรี เจริ ญกุล)
ประธานกรรมการ
14 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ
1. ผ่านการพิ จารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที /
เมื อวันที พฤษภาคม
ตังแต่วนั ที
พฤษภาคม
เมือวันที พฤษภาคม
2. ผ่านการพิ จารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที /
อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตวจสอบ และมีผลประกาศใช้ตงแต่
ั วนั ที พฤษภาคม
กฎบัตร(Charter) / คณะกรรมการตรวจสอบ

และมี ผลประกาศใช้
เรื อง ทบทวนขอบเขต
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