
 
 

 

          
 

         F 24-1 
 

                             แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ  บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่ 1 (ชุดที ่26)  เมือ่วนัที ่ 
9  พฤษภำคม 2562 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้  

✓  แต่งตัง้/ต่อวำระ  
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                กรรมกำรตรวจสอบ 
 ดงันัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ย 

1. นำยขจรศกัดิ ์ วนัรตัน์เศรษฐ 
2. นำยวศนิ เตยะธติ ิ
3. พลต ำรวจตรภีำณุรตัน์ มเีพยีร 

 โดยกำรแต่งตัง้ใหม้ผีล ณ วนัที ่9  พฤษภำคม  2562 
 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ม ี 
                  รำยละเอยีด ดงันี้  
                                           - ไม่มกีำรเปลีย่นแปลง -  
  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย : 

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยขจรศกัดิ ์    วนัรตัน์เศรษฐ วาระการด ารงต าแหน่ง 1  ปี 
2. กรรมการตรวจสอบ นำยวศนิ          เตยะธติ ิ        วาระการด ารงต าแหน่ง 1  ปี 
3. กรรมการตรวจสอบ            พลต ำรวจตรภีำณุรตัน์  มเีพยีร วาระการด ารงต าแหน่ง 1  ปี 

 

            เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   นำงศริพิร       เลขยะวจิติร 
ทัง้นี้ กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที ่1 และ 2  มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำที่ 

ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  
ดงัต่อไปนี้ 
  1. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ โดยสอบทำนโยบำย 
   ทำงบญัชทีีส่ ำคญัของบรษิทั รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
  2. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  
   (internal audit)    ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล    
        3. สอบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 



 
 

 
 
 
   
  4. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำร 
   พจิำรณำแต่งตัง้  โยกยำ้ย  เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   
  5. พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรตรวจสอบ และตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแผนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

6 .    สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์   ขอ้ก ำหนดของ 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   และกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
7. พจิำรณำ  คดัเลอืก  เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ  เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง 
 บรษิทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว เพื่อขอรบักำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
 เขำ้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัช ี โดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำม
 กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั 
 ตลำดทุน ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

 9. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  ซึง่ 
  รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลู 
  อยำ่งน้อยดงัต่อไปนี้ 
   (ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิ 
    ของบรษิทั 
   (ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั  
   (ค) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
     ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ 
     ของบรษิทั 
   (ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี  
   (จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
   (ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ 
     แต่ละท่ำน   
   (ช) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม 

     กฎบตัร  (charter) 
   (ซ)   รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละ 
       ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 10. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ   หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำร  หรอืกำร 
  กระท ำดงัต่อไปนี้  ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของ 
  บรษิทั  ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ข 
  ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
   (ก) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
   (ข) กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบ 
    ควบคุมภำยใน 
   (ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก ำหนดของ 
    ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
    หำกคณะกรรมกำรบรษิทั   หรอืผูบ้รหิำร  ไมด่ ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรงุแกไ้ขภำยในเวลำ 
  ทีก่ ำหนด  กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงักล่ำว 
  ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
  ประเทศไทย 

11. สนบัสนุนและตดิตำมใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
12. ดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรงำนดว้ยหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี 
13. ทบทวน ปรบัปรงุ และแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  
 เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ
14. จดัใหม้กีำรประเมนิตนเองอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
15. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย  ดว้ยควำมเหน็ชอบจำก 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยอำศยัอ ำนำจตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั  และตำมกฎหมำย 

 บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 

 1.   กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

  2.  ขอบเขต หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งต้นเป็นไปตำม 

   หลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
 

 

                         

ลงชื่อ …………………………………..…..…กรรมการ   ลงชื่อ…………………………………………กรรมการ 

                 ( นำงผำสุข   รกัษำวงศ์ )                   ( นำยเวทติ  โชควฒันำ )    
    

 
ผาสุข   รักษาวงศ ์ เวทิต  โชควฒันา 


