F 24-1
แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป ระชุมคณะกรรมการ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ครัง" ที 2/2558 เมือ วันที 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติ
ดังต่อไปนี"
แต่งตัง" /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..............................................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง" /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที ……………………………..…
 กําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง มีรายละเอียด ดังนี"
เพิม เติมขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 11 สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมิน
ตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้านทุจริตตามทีส่วนตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแลว้ เพือให้มนั  ใจว่าบริษทั มี
ระบบต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตตามทีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี"
1.
2.

3.
4.
5.
6.

สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีทรี บั รองโดยทัวไป
 และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ทัง"
รายไตรมาส และรายปี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มเี หมาะสม มี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการ
ปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง" โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน ใดทีร บั ผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการปฏิบตั ิ ข องบริษ ทั ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย ว่าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง" บุคคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือ ทําหน้าทีเ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง" เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง"
พิจารณาเปิ ด เผยรายการทีเกีย วโยงกันหรือรายการทีอาจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง" นี" เพือ ให้มนใจว่
ั  ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี"
6.1 ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
6.2 ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
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7.
8.
9.

10.
11.

12.

6.3 ความเห็นเกีย วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4 ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกียวกับรายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็ น หรื อ ข้อ สัง เกตโดยรวมที ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร บั จากการปฏิ บ ตั ิ ห น้า ทีต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.8 รายการอืนทีเห็นว่าผู ถ้ ือหุน้ และผู ล้ งทุนทัว ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย งอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ของบริษทั ทีเ กียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ ส่งเอกสารตามทีเ ห็นว่าเกียวข้องจําเป็ น
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี" ซึงอาจมี
ผลกระทบอย่ างมีน ยั สําคัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิ น งานของบริษ ทั ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสงิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผู บ้ ริหารไม่ดาํ เนิน การให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํานัน" ต่อ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ พิจารณาอนุมตั ิ
สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้านทุจริตตามทีส ่วนตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ
ประเมินแลว้ เพือให้มนั  ใจว่าบริษทั มีระบบต่ างๆ ในการต่ อต้านการทุจริตตามทีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ปฏิบตั ิการอืนใดในการกํากับดู แลตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิด ชอบต่ อคณะกรรมการบริษ ทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั คงมีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
โดยการกําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที 17 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล กีรติพบิ ูล วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือถึง เมษายน ปี 2558
2. กรรมการตรวจสอบ

แพทย์หญิง ยุพา สุนทราภา

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือถึง เมษายน ปี 2558

3. กรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภัทรา สิโรดม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือถึง เมษายน ปี 2558

4. กรรมการตรวจสอบ

นายบุญศักดิ^ เจียมปรีชา

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือถึง เมษายน ปี 2558

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิตภิ ทั ร์ เวชกามา
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พร้อมนี"ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที
3 และ 4 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ ะสามารถทําหน้าทีใ นการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี"
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย )
(ตราประทับ)
ลงชือ …………………………………………………กรรมการ
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )

