แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(F 24-1)

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้
มีมติดงั ต่อไปนี ้
ต่อวาระ
กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายนิวตั
วงศ์พรหมปรี ดา
กรรมการตรวจสอบ
โดยการ ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพจน์ กองพุฒิ
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นายนิวตั
วงศ์พรหมปรี ดา วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสุณี วิญญรัตน์
คณะกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1, 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็น ชอบในการพิ จารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ าย เลิก จ้ างหัว หน้ า หน่ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่น ใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ความเห็ นหรื อข้ อ สังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิบัติ ห น้ า ที่ ตามกฎบัต ร
(Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ปฏิบตั ิการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ น เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์กําหนด

ลงชื่อ -----------------------------------(นายปริ ญญา วิญญรัตน์)
ประธานกรรมการบริ หาร

ลงชื่อ -----------------------------------(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)
รองกรรมการผู้จดั การ

