แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมผูถ้ อื หุน้
เมือวันที 28 เมษายน

บริษทั

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

F 24-1

จํากัด(มหาชน)

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี

แต่งตัง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ ( ) ...นายปรีชา.......รัทยานนท์..........................................................................................
( ) . .นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล.................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง/ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที…………..28 เมษายน

…………..…

กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
......-ไม่เปลียนแปลง.-...........………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที ………-………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

…นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

…นายปรีชา รัทยานนท์…………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

…นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

4. กรรมการตรวจสอบ

………………-………………………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …-……ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล…………………………………
พร้อมนีได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน …2… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที …2,.3….มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี
1.. กําหนดให้มกี ารประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชีคณะกรรมการบริษทั และผูต้ รวจสอบภายใน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นปกติปีละครัง เพือให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. เสนอรายชือผูส้ อบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษทั พร้อมทังผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี เพือขอรับการแต่งตังจากทีประชุม
ใหญ่ผูถ้ อื หุน้ และเป็ นผูส้ อบทานกับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
4. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผูอ้ าํ นวยการผูต้ รวจสอบภายใน
5. ให้ความเชือมันและยืนยันในความมีอิสระของผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
6. สอบทานงานบริการและงานทีปรึกษาอืนทีผูส้ อบบัญชีหรือสํานักสอบบัญชีเป็ นผูใ้ ห้บริการ นอกจากนียังต้องกําหนดอัตราค่าจ้างใน
งานทีให้ผูส้ อบบัญชีดาํ เนินการ
7. สอบถามถึงระดับความเสียงทีสําคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสียงให้ลดน้อยลงจากผูบ้ ริหาร ผูอ้ าํ นวยการ ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชี
8. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชีให้มี
ความสัมพันธ์และเกือกูลกันในส่วนทีเกียวกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
9. หารือกับฝ่ ายจัดการ เพือให้บริษทั รับประโยชน์อนจากการสอบบั
ื
ญชี นอกเหนือจากความมีอสิ ระของผูส้ อบบัญชีเพียงประการเดียว
10. สอบทานกับผูอ้ าํ นวยการผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีครอบคลุมถึงเรืองต่างๆ ทีจะตรวจสอบเพือลดความซําซ้อนของงาน
ตรวจสอบและประสิทธิผลทีจะได้รบั จากทรัพยากรของผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี
11. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชี ผูอ้ าํ นวยการและผูต้ รวจสอบภายในเพือยืนยันความเพียงพอของ
- ระบบการควบคุมภายใน ซึงรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์
- ข้อบกพร่องสําคัญทีผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการมีความเห็นร่วมกัน
12. สอบทานกับฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชีเมือการตรวจสอบประจําปี เสร็จสินลงเพือพิจารณาในประเด็นต่อไปนี
- งบการเงินประจําปี และหมาเหตุประกอบงบการเงิน
- รายงานของผูส้ อบบัญชี
- ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับแผนการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
- ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งทีมีนยั สําคัญกับฝ่ ายจัดการในระหว่างทีผูส้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านอยู่
- สาระสําคัญอืนๆ ทีเกียวข้องกับมาตรฐานการตรวจทีคณะกรรมการตรวจสอบควรจะทําความเข้าใจกับผูส้ อบบัญชี
13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการและผูอ้ าํ นวยการผูต้ รวจสอบภายในในหัวข ้อต่อไปนี
- ข้อบกพร่องสําคัญทีตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ ายจัดการ
- ความยุ่งยากทีเกิดขึนในระหว่างตรวจสอบซึงอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบตั งิ านหรือการเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับ การ
ตรวจสอบ
- การเปลียนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตทีกําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
- งบประมาณและอัตรากําลังของผูต้ รวจสอบภายใน
- กฎบัตรของผูต้ รวจสอบภายใน
- มาตรฐานการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย และ / หรือทีสถาบันผูต้ รวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors, U.S.A.)
14. สอบทานข้อมูลทีส่งให้หน่วยงานกํากับดูแล (Regulators) เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ ควรสอดคล้อง และตรงกับข้อมูลทีเปิ ดเผยในงบการเงิน
15. สอบทานงบการเงินระหว่างปี ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูอ้ าํ นวยการผูต้ รวจสอบภายในก่อนทีจะนําส่งให้หน่วยกํากับดูแล

16. สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบตั เิ กียวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าทีบริษทั ตลอดจนการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั รวมถึงพิจารณาผลการ
ตรวจสอบทีผูต้ รวจสอบภายในหรือผูส้ อบบัญชีได้ทาํ ไว้
17. สอบทานร่วมกับผูอ้ าํ นวยการ ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีถงึ มาตรการกํากับดูแลของบริษทั ว่ามีความสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของบริษทั ทีกําหนดไว้มากน้อยเพียงใด
18. สอบทานนัยทางกฎหมายและการกํากับดูแลว่า มีความสําคัญทีจะส่งผลกระทบถึงงบการเงิน การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีกําหนดไว้
19. ประชุมร่วมกับผูอ้ าํ นวยการตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีและฝ่ ายจัดการเฉพาะกิจถึงประเด็นทีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที
ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการประชุมเป็ นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
20. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษทั
21. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเพือสนองเป็ นส่วนหนึงในรายงานประจําปี
ของบริษทั ฯ
22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เกี
ี ยวข้องและเรืองทีเกียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจหน้าที
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอาํ นาจในการว่าจ้างหรือนําเอาผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปี ละ ครัง หรือมากกว่าเมือมีความจําเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ
ฝ่ ายจัดการหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ขอ้ มูลในส่วนทีเกียวข้องได้
24. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบตั ิหน้าทีอืนนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในกฎบัตรนีไม่ได้ เว้นแต่มขี อ้ บังคับ หรือกฎหมาย หรือคําสัง
ของคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ิเป็ นอย่างอืน
25. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รบั การแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั หรือหากว่าบริษทั ประสงค์จะให้กรรมการทีได้รบั
แต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั เลือกประธานกันเองก็เป็ นอีกทางเลือกหนึง
26. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจาํ นวนอย่างน้อย ท่าน และต้องเป็ นกรรมการทีไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริหาร
(Executive Director)

27.กรรมการบริษทั ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริหาร หากได้รบั แต่งตังให้เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บทบาทและ
หน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นส่วนทีเพิมเติมจากบทบาทและหน้าทีของกรรมการบริษทั ด้วย บริษทั ขอรับรองต่อตลาด
หลักทรัพย์ดงั นี
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กาํ หนด

(ตราประทับ)

ลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
)

