
 
 

 
ที ่G/028/2561 

 
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 

 
เร่ือง แจ้งการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแทนนายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ และ
นายบรรพต หงษ์ทอง ซึ่งได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 รายละเอียดดงันี ้

1. แต่งตัง้นายจรัล มงคลจนัทร์ และนายวิทยา ชวนะนนัท์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน
นายนิพนธ์ วิสษิฐยทุธศาสตร์ และนายบรรพต หงษ์ทอง ตามล าดบั 
ดงันัน้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่นดงันี ้
1) นายจรัล มงคลจนัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการตรวจสอบ 
3) นายวิทยา ชวนะนนัท์ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางจิตรมณี สวุรรณพลู เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ด้านบญัชีการเงินและประสบการณ์ในการสอบทาน
ความนา่เช่ือถือทางการเงินของงบการเงิน 

2. แต่งตัง้นางจิตรมณี สวุรรณพลู และนายวิทยา ชวนะนนัท์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แทนนายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ และนายบรรพต หงษ์ทอง ตามล าดบั และแต่งตัง้นายปัณฑิต มงคลกุล เป็น
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม 
ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ณ วนัที่ 4 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการดงันี ้
1) นายวิทยา ชวนะนนัท์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2) ร.ศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3) นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) นายปัณฑิต มงคลกุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

-สมโภช  ฐิติพลาธิป- 
(นายสมโภช ฐิติพลาธิป) 

เลขานกุารบริษัท 



 
 

F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่9/2561 เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งต ัง้/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คอื  (1) นายจรลั มงคลจนัทร ์  

(2) นายวทิยา ชวนะนนัท ์  

 โดยการแต่งต ัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 

 

 ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

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

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

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

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

   

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายจรลั มงคลจนัทร ์    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 2 ปี 4 เดอืน                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นางจติรมณี สุวรรณพูล   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี 4 เดอืน               

  3. กรรมการตรวจสอบ นายวทิยา ชวนะนนัท ์   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 4 เดอืน                

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศพ์นาเวศ 

พรอ้มนี้ ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 ท่านมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 2 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียง

พอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี้ 

  1. สอบทานใหบ้ริษทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที่รบัผดิชอบจดัท า

รายงานทางการเงนิท ัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยพิจารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบญัชีและวธิีปฏบิตัิทางบญัชี การปฏิบตัิตาม

มาตรฐานการบญัช ีการด ารงอยู่ของกจิการ การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีที่ส  าคญั รวมถงึเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือ่เผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไป 

  2. วางแนวทางและสอบทานใหบ้ริษทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มคีวามเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูต้รวจสอบภายใน พจิารณาวางแผน รวมท ัง้ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ของบริษทั และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน ถงึปญัหาหรือขอ้จ ากดัที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงนิ วางแผนการ

ควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอีเลค็โทรนิกส ์และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพวิเตอรไ์ปในทางที่ผดิโดยพนกังาน

บริษทัหรือบคุคลภายนอก และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  3. สอบทานการด าเนินการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด ของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั

ธุรกจิของบริษทั รวมท ัง้มหีนา้ที่และความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้      

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 



 
 

  4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต ัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี         

โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้บั

มอบหมายใหท้  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย รวมท ัง้พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของ

บริษทัในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น รวมท ัง้พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรายการ

ดงักลา่วเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัต่อไป ท ัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัิของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

6. ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต ัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

7. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซึง่รายงานดงักลา่วจะตอ้งมขีอ้มลูครบถว้นตามที่

กฏหมายก าหนดและจะตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ด าเนินการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมมีตมิอบหมาย ใหผ้่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

บริษทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

 ( นายปรีชา เอกคุณากลุ ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

 ( นายปณัฑติ มงคลกลุ ) 


