F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2565 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2565
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ดร.กุลภัทรา สิโรดม
(2) นายกนิ ช บุณยัษฐิติ
(3) นายกลินท์ สารสิน
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................…....- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………-………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายกนิ ช บุณยัษฐิติ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายกลินท์ สารสิน

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอริยา ตัง้ ชีวินศิริกลุ
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจานวน …-…… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ …1…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ ตาแหน่งและ เลิกจ้าง รวมทัง้ ประเมินผลงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ การบอกเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษ ทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทา ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าหนด กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอานาจ
ตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
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11. พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ทีไ่ ด้รบั จากกรรมการผูอ้ านวยการ ให้มคี วามเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล ้อมบริษทั วัฒนธรรมองค์กร และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ิ
12. สอบทานการประเมินความเสีย่ งเกี่ยวกับการทุจริต ตามทีฝ่ ่ ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่าระบบดังกล่าว มี
ความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้เกิดโอกาสการทุจริตทีม่ ผี ลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั น้อยทีส่ ุดและมีความเหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจของบริษทั
13. รับเรื่องแจ้งเบาะแส การกระทาอันทุจริต ทีค่ นในองค์กรมีสว่ นเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีไ่ ด้รบั แจ้ง และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นายสุชยั รัตนเจียเจริญ )
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์ )

