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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 9/2563 เมื่อวัน ที่ 24 ธัน วำคม 2563 ได้มีม ติ
ดังต่อไปนี้

√ ต่อวำระ
√ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

√ กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) นำยแพทย์สำธิต กรเณศ
(2) นำยปำรเมศ เหตระกูล
(3) นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
โดยกำรต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่ 4 มกรำคม 2564
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้

.............................…….............……………………-………...............................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………...............
โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล ณ วันที่ …………-…..……....
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นำยแพทย์สำธิต กรเณศ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นำยปำรเมศ เหตระกูล
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำยฉัตรชัย รัตนำวะไล
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับที่ 2 มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
ด้ำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยข้อมูล และกำรสอบบัญชี
1) สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วำมถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
กฎหมำย และมำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้อง
2) พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
รำยกำรดังกล่ ำวสมเหตุ ผ ลและเป็ น ประโยชน์ สูงสุด ต่ อบริษัท ฯ และดูแ ลกำรบัน ทึก บัญ ชีให้มีค วำมถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และโปร่งใส
3) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสีย่ งในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ และให้ควำมเห็น
ในหัวข้อต่ำงๆ เช่น
• ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
• ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และระบบบริหำรควำมเสีย่ ง
• ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
• ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
• ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบและบริหำรควำมเสีย่ ง ได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมกฎบัตร
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
4) พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคล ทีม่ คี วำมเป็ นอิสระเพียงพอ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
รวมถึงกำรเสนอ เลิกจ้ำงผูส้ อบบัญชีได้
5) พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
6) ส่งเสริมควำมเป็ นอิสระและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
1) สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
2) ก ำกับ ดู แลนโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จ ริต คอร์รปั ชัน ก ำหนดแนวทำงของระบบตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ มีควำมรัดกุม เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ
3) กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ทัง้ ในระดับนโยบำย และระดับกำรปฏิบตั ิงำน โดย
พิจ ำรณำให้ค วำม เห็น ชอบ กฎบัต ร ควำมเป็ น อิสระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนกำรตรวจสอบของหน่ วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
4) จัด ให้มีก ำรสอบถำมประสิท ธิผ ลของระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดยผู้ป ระเมิน อิสระจำกภำยนอกองค์ก ร
(Independent Quality Assessment Review) อย่ำงน้อยในทุก 5 ปี
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5) พิจำรณำอนุ มตั แิ ผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี และงบประมำณทีใ่ ช้ในกระบวนกำรตรวจสอบภำยในเพื่อมุ่ง
ไปสูป่ ระสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกิจกรรมต่ำงๆ
6) พิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วำมเหมำะสมทำหน้ำทีผ่ ตู้ รวจสอบภำยใน รวมถึงกำรพิจำรณำโยกย้ำย เลิกจ้ำง ผู้
ตรวจสอบภำยในได้
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
1) พิจำรณำเรื่องทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงทีอ่ ำจนำไปสูเ่ รื่องทุจริตคอร์รปั ชัน และกำหนดมำตรกำรป้ องกันไว้ชดั เจน
2) ให้ค วำมเห็น เกี่ย วกับ นโยบำยกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง และแนวทำงกำรจัด กำรควำมเสี่ย งของบริษั ท ฯ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั
3) สอบทำนกำรควบคุม ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งตำมนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด
4) พิจำรณำผลกำรทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง รวมถึงควำมมีประสิทธิผล
ของระบบและกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีก่ ำหนด
ด้ำนอื่นๆ
1) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ทนั สมัยและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กร
และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
2) สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ฯ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
3) สอบทำนให้ บ ริษั ท ฯ ปฏิบ ัติ ต ำมแนวทำงกำรก ำกับ ดู แ ลกิจ กำร และคู่ มือ จริย ธรรมธุ ร กิจ รวมถึ ง ติ ด ตำม
กระบวนกำรรับแจ้งเบำะแส (Whistle Blowing) จำกช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงเรื่องทุจริตคอร์รปั ชันด้วย
4) สอบทำนควำมถูกต้องของแบบประเมินตนเอง และเอกสำรอ้ำงอิงเกีย่ วกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันของ
กิจกำรตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
5) ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยให้เป็ นครำวๆ ไป
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์
กำหนด

ลงชื่อ ………………………………… ประธำนกรรมการบริษทั
(นำยประสิทธิ ์ ศิรมิ งคลเกษม)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ……………………………..……ประธำนกรรมกำรบริหำร
(นพ.อนันต์ ศิรมิ งคลเกษม)

