
 

 

 

 

 

ท่ี G/011/2557  

                                                                                           วนัท่ี 30 เมษายน 2557 

เร่ือง  แต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการสรรหาและ
  ก าหนดคา่ตอบแทน 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

   ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สิ่งท่ีสง่มาด้วย  แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)  

  

 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้งให้ทราบวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มีมติในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 ให้แตง่ตัง้นาย

นิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแตง่ตัง้ นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการ

อิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป  

   ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จงึประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

   (1) นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

(2) นายบรรพต หงษ์ทอง  กรรมการตรวจสอบ  

(3) นางจิตรมณี สวุรรณพลู  กรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงปรับโครงสร้างกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน โดยแต่งตัง้นายบรรพต หงษ์ทอง เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยให้มี

ผลตัง้แตว่นัท่ี 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

               ขอแสดงความนบัถือ       

                (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ)                                                               
         รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 

 



 

 

 

F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษิทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่5/2557 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557  ไดม้ี

มตดิงัต่อไปนี้ 

 X แต่งตัง้/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ               กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์       ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นางจติรมณี สุวรรณพูล              กรรมการตรวจสอบ 

 โดยใหม้ผีล ณ วนัที ่30 เมษายน 2557 
 

          ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

                    โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที_่__________________ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย: 

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ ์  วสิษิฐยุทธศาตร ์        วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี (ปี 2558)                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นายบรรพต  หงษท์อง           วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี (ปี 2558)                 

  3. กรรมการตรวจสอบ นางจติรมณี  สุวรรณพูล วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี                   

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสกล เปาอนิทร ์

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ทา่นมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่น มคีวามรู ้

และประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ          

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ  โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก

และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงนิท ัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิ           

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบญัชีและวธิีปฏิบตัิทางบญัชี  การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี  การด ารงอยู่ของกิจการ  การเปลีย่นแปลง

นโยบายบญัชีที่ส  าคญั  รวมถงึเหตุผลของฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อ

เผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไป 

2 วางแนวทางและสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)   
ที่มคีวามเหมาะสมและมีประสิทธิผล  โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก  และผูต้รวจสอบภายใน  พจิารณาวางแผน 

รวมท ัง้ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  (Audit Plan)  ของบริษทั  และการประเมนิผลการตรวจสอบร่วมกบัผูส้อบ
บญัชีและผูต้รวจสอบภายใน  ถงึปญัหาหรือขอ้จ ากดัที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงนิ  วางแผนการควบคุมการประมวล

ขอ้มลูทางอเีลค็โทรนิกส ์และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพือ่ป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพวิเตอรไ์ปในทางทีผ่ดิโดย

พนกังานบรษิทั หรอืบคุคลภายนอก และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

 



 

 

 

 

 

3 สอบทานการด าเนินการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  รวมท ัง้มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมท ัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4 พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื  ความเพยีงพอของทรพัยากร  และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังาน

ตรวจสอบบญัชีนัน้  รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมท ัง้เขา้ร่วม

ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ/หรอืการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบริษทัหรือบริษทัย่อย  รวมท ัง้

พจิารณาเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้คีวาม

ถกูตอ้งและครบถว้น รวมท ัง้พจิารณาอนุมตัริายการดงักลา่วเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ  และ /หรือ  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัต่อไป ท ัง้นี้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6 ด าเนินการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

7 ใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผิดชอบ

เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

8 จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซึ่งรายงานดงักล่าวจะตอ้งมี

ขอ้มลูครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดและจะตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ท ัง้นี้ รายงานดงักลา่วจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี้เป็นอย่างนอ้ย 

- ความเหน็เกี่ยวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบริษทัถงึความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็น      

ทีเ่ชื่อถอืได ้

- ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

- เหตผุลทีเ่ชื่อวา่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

- ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

- ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่น 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 



 

 

 
 
 
 

 บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 

 

 

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

                 (นายโยธิน  บญุดเีจรญิ) 

   

 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

                (นางสาวรมณี  บญุดเีจรญิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


