ที่ CGD/ELCID-32/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
F 24-1
แบบแจ้งรายชือ่ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 ได้มีมติแต่งตั้งนายชู เฟ็ง เช ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564
เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย
1.
2.
3.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายศุภกร พลกุล
พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี
นายชู เฟ็ง เช

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

นางสาวอัญชลี ศรีวิวัฒน์กุล

โดยนายศุภกร พลกุล และนายชู เฟ็ง เช เป็นบุคคลทีม่ ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

สอบทานให้ บริ ษั ท มี รายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอโดยประสานงานกั บผู้ สอบบั ญ ชี แ ละผู้ บ ริ ห าร
ที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชี
ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ พิจารณาความ
เป็นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหาร
สูงสุดของสานักตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
บริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
ในทางปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการพิจารณางบการเงินประจาปี
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
พิ จ ารณารายการได้มาหรื อจ าหน่า ยไปซึ่ ง สิ นทรั พย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง มี ข นาดรายการที่ ต้อ งได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบตามที่กาหนดในกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักตรวจสอบภายใน
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
3)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7)
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8)
รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือ
การกระทาดังกล่าว ได้แก่
1)
รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2)
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
3)
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดนายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติ กรรมอันควรสงสั ยว่ า
กรรมการ ผู้ จั ดการ หรื อบุ คคลซึ่ งรั บผิ ดชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ ก ระท าความผิ ด ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทต่อบุคคลภายนอก
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บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2.
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชือ่ (นายเบน เตชะอุบล)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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