F 24-1
แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี จํากัด (มหาชน) ครัง" ที 7/2563 เมือวันที 16 เมษายน 2563 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี"
 แต่งตัง" /ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
(2) นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
(3) นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์
(4) นางเอมอร ปทุมารักษ์
โดยการแต่งตัง" /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที 16 มิถนุ ายน 2563
กําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง มีรายละเอียด ดังนี"
.............................……………….....................ไม่มกี ารเปลีย นแปลง………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที ………-………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

4. กรรมการตรวจสอบ

นางเอมอร ปทุมารักษ์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรนุช วงศ์จนั ทร์
พร้อมนี"ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที 3,4 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ ะสามารถทําหน้าทีใ นการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี"
1. สอบทานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีทรี บั รองโดยทัวไป
 และมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ ทัง"
รายไตรมาสและรายปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เหมาะสม
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน
และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง" โยกย้าย เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน ใด ทีร บั ผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ งตัง" บุ ค คล ซึงมีค วามเป็ น อิส ระ เพือ ทําหน้าทีเป็ น ผู ส้ อบบัญ ชีข องบริษ ทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง" เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง"
5. พิจารณาเปิ ดเผยรายการทีเ กียวโยงกันหรือรายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ กียวข้อง ทัง" นี" เพือ ให้มนใจว่
ั  า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง รายงานดังกล่าว ต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี"
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ทีค ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต ามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ซ) รายการอืน ทีเ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ ละความรับผิดชอบ
ทีไ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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7. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย งอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมีอ าํ นาจเชิญ ให้ฝ่ ายจัดการ ผู บ้ ริหารหรือ
พนักงานของบริษทั ฯ ทีเ กียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามทีเ ห็นว่า เกียวข้องจําเป็ น
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทําดังต่อไปนี" ซึง อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ทีค ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ กียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระทํานัน" ต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ พิจารณา
อนุมตั ิ
11. สอบทานและลงนามรับรองแบบประเมินตนเอง เกียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ตามทีส่วนตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินแลว้ เพือให้มนั  ใจว่า บริษทั ฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต ตามทีไ ด้รายงานไว้ในแบบ
ประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
12. ปฏิบตั ิก ารอืน ใด ในการกํากับดู แลตามทีค ณะกรรมการบริษ ทั มอบหมาย ด้วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และคณะกรรมการของบริษทั
มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
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บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี"
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
( นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

)

ลงชือ …………………………………………………กรรมการ
( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชยั )

