F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั สหพัฒนพิบลู จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 13 (ชุดที่ 26) เมือ่ วันที่
12 พฤษภำคม 2563 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ /ต่อวำระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรตรวจสอบ
ดังนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
1. นำยวศิน
เตยะธิติ
2. พลตำรวจตรีภำณุรตั น์ มีเพียร
3. นำยขจรศักดิ ์
วันรัตน์เศรษฐ
โดยกำรแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2563
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มี
รำยละเอียด ดังนี้
- ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลง คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยวศิน
เตยะธิติ
วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
พลตำรวจตรีภำณุรตั น์ มีเพียร วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายขจรศักดิ ์ วันรัตน์เศรษฐ วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงศิรพิ ร เลขยะวิจติ ร
ทัง้ นี้ กรรมกำรตรวจสอบลำดับที่ 1 และ 3 มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทำนนโยบำย
ทำงบัญชีทส่ี ำคัญของบริษทั รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) กำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั

4. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำประเมิน แต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ ดูแลให้ผดู้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน มีวุฒกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรพัฒนำฝึกอบรมทีเ่ หมำะสมเพียงพอกับ
กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
5. พิจำรณำอนุมตั กิ ฏบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
6. พิจำรณำอนุมตั แิ ผนกำรตรวจสอบ และติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
7. สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว เพื่อขอรับกำรอนุมตั จิ ำกที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั
ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษทั
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
และกำรทุจริต คอร์รปั ชัน ของบริษทั
(ค) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีต่ ำมกฎบัตร (charter)

(ซ) รำยกำรอื่นใดทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
11. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำร
หรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุม
ภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผู้บริหำร ไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
เวลำทีก่ ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระทำดังกล่ ำวต่ อ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สนับสนุนและติดตำมให้บริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิภำพ
13. ดูแ ลให้บริษัท มีช่อ งทำงกำรรับ แจ้ง เบำะแสและข้อ ร้อ งเรียนต่ ำงๆ เกี่ยวกับรำยกำรใน
งบกำรเงินที่ไม่เหมำะสม กำรทุจริตคอร์รปั ชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนกำรป้ องกัน
และรักษำควำมลับของผู้แจ้งเบำะแส รวมทัง้ มีกระบวนกำรสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีกำร
ดำเนินกำรในกำรติดตำมทีเ่ หมำะสม
14. ดูแลให้บริษทั มีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
15. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
16. จัดให้มกี ำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
17. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยอำศัยอำนำจตำมข้อบังคับของบริษทั และตำมกฎหมำย
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

ผาสุ ข รักษาวงศ์
เวทิต โชควัฒนา
ลงชื่อ …………………………………..…..…กรรมการ ลงชื่อ…………………………………………กรรมการ
( นำยเวทิต โชควัฒนำ )
( นำงผำสุข รักษำวงศ์ )

