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แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  จีเอฟพีที จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัที่ 24 ธนัวำคม 2563 ได้มีมติ

ดงัต่อไปนี้ 

  √    ต่อวำระ    

 √ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                 √    กรรมกำรตรวจสอบ  
 คอื  (1) นำยแพทยส์ำธติ กรเณศ 

  (2) นำยปำรเมศ เหตระกลู     

  (3) นำยธนำธปิ พเิชษฐวณิชยโ์ชค 

   

 โดยกำรต่อวำระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่4 มกรำคม 2564  

 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

.............................…….............……………………-………...............................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………...............  

 โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบดงักล่ำวใหม้ผีล ณ วนัที ่…………-…..…….... 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:           

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยแพทยส์ำธติ กรเณศ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี                   
  2. กรรมการตรวจสอบ นำยปำรเมศ เหตระกลู วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ นำยธนำธปิ พเิชษฐวณิชยโ์ชค วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี  

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำยฉตัรชยั รตันำวะไล 

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาดว้ย โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ล ำดบัที ่2 มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้   
 ดำ้นกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรเปิดเผยขอ้มลู และกำรสอบบญัช ี
  1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิของบริษทัฯ ใหม้คีวำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี

กฎหมำย และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

  2) พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำง 

ผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ 

รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และดูแลกำรบันทึกบัญชีให้มีควำมถูกต้อง

ครบถว้น และโปร่งใส 

  3) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่งในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ และใหค้วำมเหน็

ในหวัขอ้ต่ำงๆ เช่น 

   • ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

   • ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และระบบบรหิำรควำมเสีย่ง 

   • ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

   • ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้ก ำหนดของตลำด

 หลกัทรพัยฯ์ หรอื กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

   • ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  

   • ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบและบรหิำรควำมเสีย่ง ไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ตำมกฎบตัร    

   • ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม

 รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

  4) พจิำรณำคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บุคคล ทีม่คีวำมเป็นอสิระเพยีงพอ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ 

รวมถงึกำรเสนอ เลกิจำ้งผูส้อบบญัชไีด ้ 

  5) พจิำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

  6) สง่เสรมิควำมเป็นอสิระและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี 

 ดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  
  1) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่

เพยีงพอ เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ  

  2) ก ำกับดูแลนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน ก ำหนดแนวทำงของระบบตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ มคีวำมรดักุม เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 

  3) ก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ทัง้ในระดบันโยบำย และระดบักำรปฏบิตัิงำน โดย

พิจำรณำให้ควำม เห็นชอบ กฎบัตร ควำมเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน  

  4) จัดให้มีกำรสอบถำมประสิทธิผลของระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดยผู้ประเมินอิสระจำกภำยนอกองค์กร 

(Independent Quality Assessment Review) อย่ำงน้อยในทุก 5 ปี   
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  5) พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และงบประมำณทีใ่ช้ในกระบวนกำรตรวจสอบภำยในเพื่อมุ่ง

ไปสูป่ระสทิธภิำพ และประสทิธผิลของกจิกรรมต่ำงๆ   

  6) พจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวำมเหมำะสมท ำหน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยใน รวมถงึกำรพจิำรณำโยกย้ำย เลกิจำ้ง ผู้

ตรวจสอบภำยในได ้  

 ดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
  1) พจิำรณำเรื่องทีม่คีวำมเสีย่งสงูทีอ่ำจน ำไปสูเ่รื่องทุจรติคอรร์ปัชนั และก ำหนดมำตรกำรป้องกนัไวช้ดัเจน 

  2) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทั  

  3) สอบทำนกำรควบคุม ตดิตำม และประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนด   

  4) พจิำรณำผลกำรทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบกำรจดักำรควำมเสีย่ง รวมถึงควำมมปีระสทิธผิล

ของระบบและกำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนด    
 ดำ้นอื่นๆ    
  1) ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ทนัสมยัและเหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมขององค์กร 

และน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตั ิ 

  2) สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 

ฯ และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

  3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงติดตำม  

กระบวนกำรรบัแจง้เบำะแส (Whistle Blowing) จำกช่องทำงต่ำงๆ รวมถงึเรื่องทุจรติคอรร์ปัชนัดว้ย  

  4) สอบทำนควำมถูกต้องของแบบประเมนิตนเอง และเอกสำรอ้ำงองิเกีย่วกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชนัของ

กจิกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

  5) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหเ้ป็นครำวๆ ไป  

 

 บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้    

  1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด    

  2. ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งต้นเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีต่ลำดหลกัทรัพย ์

   ก ำหนด   

     

   ลงชื่อ ………………………………… ประธำนกรรมการบรษิทั 
      (นำยประสทิธิ ์ศริมิงคลเกษม)   
     
  (ตราประทบั) 
          
   ลงชื่อ ……………………………..……ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
       (นพ.อนนัต ์ศริมิงคลเกษม)                 


