F 24-1
แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการ/ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
ครังที /

เมือวันที

พฤษภาคม

.

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี

/ แต่งตัง/ต่อวาระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ ( ) รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

/

กรรมการตรวจสอบ
.

()

นางพรรณี

วรวุฒจิ งสถิต

.

()

นางศรัณยา

จินดาวณิค

.

()

.

โดยการแต่งตัง/ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที

พฤษภาคม

.

กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
.
.
.
โดยการกําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที

.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
. ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

เดือน

. กรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี

วรวุฒจิ งสถิต

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

เดือน

. กรรมการตรวจสอบ

นางศรัณยา

จินดาวณิค

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

เดือน

เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

นางนวลจันทร์ ตวงเจริญทิพย์ .

พร้อมนีได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน
ลําดับที

ลําดับที และลําดับที

น่าเชือถือของงบการเงิน

ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ

มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความ

- คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตัง โยกย้าย

.
ที
.
.

เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

.
.

ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริษทั

.

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สู งสุดต่อบริษทั

ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
.

.

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี

.

(ก)
(ข)
(ค)

ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
.
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
.
ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
.
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู ้สอบบัญชี
.
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน .
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
.
. ในการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี ซึงอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ .
คณะกรรมการบริษทั เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)
(ข)
(ค)

.

รายการทีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
.
การทุจริตหรือสิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
.
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริษทั
.

- หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหาร ไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีกําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ .
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.
9. สนับสนุ นและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
.
. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ

.

. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อํานาจตามข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย

.

ในการปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
.
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ ้วนตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด

ลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
(นายบุญดี อํานวยสกุล)

ลงชือ …………………………………………………กรรมการ
(นายอํานวย บํารุงวงศ์ทอง)

