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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ   บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่5/2565   เมือ่วนัท่ี  27 เมษายน 2565       

ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

  แต่งตัง้/ต่อวาระ  

                   ประธานกรรมการตรวจสอบ               กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1)  ดร.กลุภทัรา  สโิรดม                 

  (2)  นายกนิช  บณุยษัฐติิ                   

  (3)  นายกลนิท ์สารสนิ 
 

                   โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัท่ี  27 เมษายน 2565 

 

 ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

.............................…....- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -………………………………………................................…………………… 

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

โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่………-……………… 

        คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:  

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.กลุภทัรา  สิโรดม                 วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื     1  ปี                     

2. กรรมการตรวจสอบ นายกนิช  บณุยษัฐติิ                   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื     1  ปี   

3. กรรมการตรวจสอบ นายกลนิท ์สารสนิ วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื     1  ปี   

  

       เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   นางสาวอริยา ตัง้ชีวินศิริกลุ   

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน …-…… ทา่นมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัที ่…1……  มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

  1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

  2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตัง้  โยกยา้ย  เลือ่นข ัน้ต าแหน่งและ เลกิจา้ง รวมท ัง้ประเมนิผลงาน หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดที่

รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

  3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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  4.   พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพือ่ท  าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอค่าตอบแทน

ของบคุคลดงักลา่ว รวมท ัง้การบอกเลกิจา้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ตลอดจนเขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

  5.   พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

  6.   จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

  (ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

  (ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทั  

  (ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

  (จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

  (ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั จากการปฏบิตัิหนา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter)  

  (ซ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

  7.   ในการปฏบิตัิหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการ หรอืการกระท า ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

   (ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

   (ข) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องทีส่  าคญัในระบบควบคุมภายใน 

   (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

  หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร ไมด่  าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีก่  าหนด กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึ่งอาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าดงักลา่ว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  8.   สนบัสนุนและตดิตามใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ 

  9.   ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

  10.  ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศยัอ านาจ

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมาย 
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  11.  พจิารณานโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ หรอืทบทวนความเหมาะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายต่อตา้นการทจุริต

คอรร์ปัช ัน่ ทีไ่ดร้บัจากกรรมการผูอ้  านวยการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกจิ สภาพแวดลอ้มบรษิทั วฒันธรรมองคก์ร และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่อนุมตัิ 

  12.  สอบทานการประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการทุจรติ ตามทีฝ่่ายตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ระบบดงักลา่ว มี

ความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิโอกาสการทจุรติทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทันอ้ยทีสุ่ดและมคีวามเหมาะสม

กบัรูปแบบธุรกจิของบรษิทั 

  13.  รบัเรื่องแจง้เบาะแส การกระท าอนัทจุรติ ทีค่นในองคก์รมสีว่นเกี่ยวขอ้ง และตรวจสอบขอ้เทจ็จริงตามทีไ่ดร้บัแจง้ และ

เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาลงโทษหรอืแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

 บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

 1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

 2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

               ( นายสุชยั  รตันเจยีเจรญิ )                                           

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

                           ( ดร.พจน ์ พะเนียงเวทย ์) 

 

 

 


