F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2555

เมือ่ วันที่

23 เมษายน 2555

.

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้

/ แต่งตัง้ /ต่อวาระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1)

/

กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

.

(2)

นางพรรณี

วรวุฒจิ งสถิต

.

(3)

นางศรัณยา

จินดาวณิค

.

(4)

.

โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่

23 เมษายน 2555

.

กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.
.
.
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่

.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 12 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี

วรวุฒจิ งสถิต

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 12 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

นางศรัณยา

จินดาวณิค

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 12 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ .

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

-2คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

.
ที่
.
.
.
.

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับธุรกิจของบริษทั

.

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข ้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สูงสุดต่อบริษทั

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
.

.

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

.

(ก)
(ข)
(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
.
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
.
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
.
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
.
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน .
(ช) ความเห็นหรือขอ้ สังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
.
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ .
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)
(ข)
(ค)

.

รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.
การทุจริตหรือสิง่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
.
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
.

-3หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าํ หนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ .
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
.
10. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

.

11. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อํานาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย

.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
.
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายบุญดี อํานวยสกุล)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายอํานวย บํารุงวงศ์ทอง)

