
ที่ สลน. 164/2563 
 

       วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
 

เรือ่ง แจง้แตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ   
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ครัง้ที่ 4/2563 ซึง่ประชมุในวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ แทนนางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกไปและใหอ้ยูใ่นต าแหนง่ตามวาระท่ีเหลอือยู่ของนางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ดงันี ้
 

1. มีมติแตง่ตัง้ นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. มีมติแตง่ตัง้ ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  ด ารงต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ  
 

 ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสาธิต  ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการตรวจสอบ 
3. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการตรวจสอบ 

 
ทั้งนี ้บริษัทได้ส่งแบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ตรวจสอบ (F24-1) มาพรอ้มดว้ยจดหมายฉบบันี ้
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                   (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 
                  กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
ส านกัเลขานกุารบรษัิท 

โทร. 02-5330450 ตอ่ 638 



 

 

 

 

F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2563  เมื่อวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2563    ไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้

 √ แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1)……………………………………………………………………………………………………………… 

  (2) ……………………………………………………………………………………………………………… 

  (3) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ใหม้ีผล ณ วนัท่ี ........................... 
 

  ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

.............................………………...........................………………………………………................................……… 

........................................................................................................................................................................................ 

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบดงักลา่วใหม้ีผล ณ วนัท่ี ……………………… 
    

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษ์ภาณ ุ  เศวตรุนทร ์       วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื .....................                  

  2. กรรมการตรวจสอบ นายสาธิต   ชาญเชาวนก์ลุ   วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื ….................               

  3. กรรมการตรวจสอบ ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู        วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื ….................  

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณพา สมประสทิธ์ิ 
 

พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนงัสือรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน …1…… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี …1…  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้

 หน้าที ่

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

2.  สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)            
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ   

3.  พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย 
เลกิจา้ง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายใน รว่มกบัผูจ้ดัการใหญ่ 

 

3 เดือน 

3 เดือน 

3 เดือน 

24 กรกฎาคม 2563  

นายพงษภ์าณ ุ เศวตรุนทร ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ศ.ดร.สวิุมล      กีรติพิบลู  กรรมการตรวจสอบ 
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4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และ                   

ความรบัผิดชอบของส านกัตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน               

ตามมาตรฐานสากล  รวมถึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบงบประมาณและอตัราก าลงัพลของส านกัตรวจสอบภายใน  
6. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสทิธิผลของระบบการติดตามการปฏิบตัิตามและการบงัคบัใช้ 
8. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น สอดคลอ้งตามแนวทางของหนว่ยงานก ากบัดแูลต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตัง้แต่การส่งเสริม และการสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเสี่ยง 
และการสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั   

9. สอบทานให้บริษัทมีการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตตลอดจนการด าเนินการ                 
ใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ สามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความไม่เหมาะสม ของรายการในงบการเงินหรือ
เรือ่งอื่นๆไดอ้ยา่งมั่นใจวา่มีกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิอยา่งเป็นอิสระ และมีการติดตามอยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณา คัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่ อท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท                            
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไมม่ีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ เพื่อหารอืและขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรือ่งตา่ง ๆ   

11. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตุสมผล มีความถกูตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และ เป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

12. ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส  าคัญของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลระดับความเสี่ยงใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก าหนด และพิจารณาถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

13. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท   
ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้

ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ   แตล่ะทา่น 
ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ   
14. ด าเนินการตรวจสอบพฤตกิารณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผิดชอบในการด าเนินงานของ

บริษัทได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551                
ซึง่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจพบรายงานใหท้ราบ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส านักงานคณะกรรมการ ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชี
ทราบภายในเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 
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15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า                       

ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดงันี ้:- 

ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ข) การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรอืผูบ้รหิารไมด่  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง         กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่ง  ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
16. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯทราบ เป็นประจ าทุกไตรมาส  
17. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิเปลีย่นแปลง 
18. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯจะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯในขณะที่ความรบัผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
ยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษัิทฯทัง้คณะ 

 อ านาจ 
1. มีอ านาจเชิญกรรมการบรษัิทฯ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ที่ของบรษัิท มารว่มประชุม หารอื ชีแ้จงหรือตอบขอ้ซกัถาม 

ในเรื่องที่เก่ียวกบักิจการ และการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้ง ท่ีอยู่ในขอบเขตหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. มีอ านาจว่าจา้งที่ปรกึษาหรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาใหค้วามเห็น ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทตาม
ขอบเขตงานท่ีรบัผิดชอบ หรอืปรกึษาหารอืกบัท่ีปรกึษาของบรษัิท (ถา้มี) 

 

บรษัิทขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 
                            (นายพนัเทพ   สภุาไชยกิจ) 
   (ตราประทบั) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………กรรมการ 
                            (นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ)         

 




