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จีเอฟพีที จากัด (มหาชน)

9/2557

16 ธันวาคม 2557 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้

ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายแพทย์สาธิต กรเณศ
(2) นายปารเมศ เหตระกูล
(3) นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
โดยการต่อวาระ ให้

2 มกราคม 2558

กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................…-……………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้

1.

ธ

…………-……………

นายแพทย์สาธิต กรเณศ
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นายปารเมศ เหตระกูล
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3.

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

3

นายฉัตรชัย รัตนาวะไล
1

โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 2

มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2

ด้านการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูล และการสอบบัญชี
1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า รายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ และดูแลการบันทึกบัญชี ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ และให้ความเห็นในหัวข้อต่างๆ
เช่น
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และระบบบริหารความเสีย่ ง
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทารายการระหว่างกัน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง ได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ทีม่ คี วามเป็ นอิสระเพียงพอ เพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการเสนอ
เลิกจ้างผูส้ อบบัญชีได้
5) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
6) ส่งเสริมความเป็ นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ด้านการตรวจสอบภายใน
1) สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ พียงพอ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทัง้ ในระดับนโยบาย และระดับการปฏิบตั งิ าน โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ กฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3) จัดให้มกี ารสอบถามประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent
Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
4) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในประจาปี และงบประมาณทีใ่ ช้ในกระบวนการตรวจสอบภายในเพือ่ มุง่ ไปสู ่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
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5) พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมทาหน้าทีผ่ ูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาโยกย้าย เลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายใน
ได้
ด้านการบริหารความเสีย่ ง
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และแนวทางการจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ครอบคลุมความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินกิจการประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น ความเสีย่ งด้านราคาสินค้า ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเงิน ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
2) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง ตามนโยบายบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนด
3) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการจัดการความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบตั ติ าม
นโยบายทีก่ าหนด
4) ทบทวนและแก้ไขคู่มอื การบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจและนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ปิ ระจาทุกปี
ด้านอืน่ ๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมของ
องค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้เป็ นคราวๆ ไป
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

………………………………………………… ประธาน
(นายประสิทธิ์ ศิรมิ งคลเกษม)

บริษทั

…………………………………………………ประธาน
(นพ.อนันต์ ศิรมิ งคลเกษม)

บริหาร

