THRE: แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
24 เมษายน 2561
เรื่อง แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่ งประชุ มเมื่อ วัน ที่ 22 กุ มภาพั น ธ์ 2561 ได้ มีม ติ แ ต่งตั้ง นายชนิ น ทร์
รุนสาราญ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่ง หากได้รับ การ
เลือกตั้งจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการ
และด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติ
แต่งตั้งนายชนินทร์ รุนสาราญ ให้ ดารงต าแหน่ง กรรมการอิสระต่อ อีกวาระหนึ่ง จึงมีผ ลให้ นาย
ชนินทร์ รุนสาราญ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24
เมษายน 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
แต่งตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชนินทร์ รุนสาราญ
โดยการแต่งตั้งและต่อวาระให้มีผล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายชนินทร์ รุนสาราญ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกิติ วิจิตรสว่างวงศ์
พร้อ มนี้ ไ ด้ แ นบหนั งสื อ รั บ รองประวั ติ ข องกรรมการตรวจสอบจ านวน - ท่ า นมาด้ ว ย โดย
กรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1-3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณากฎบัตรและความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน เลื่ อ นต าแหน่ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอแต่งตั้ง กาหนดค่าตอบแทน เลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น หรือ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. สอบทานให้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิผล และกากับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามที่เหมาะสม
10. สอบทานกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. กรณีที่การตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบจาเป็นต้อง
อาศัย ความรู้ค วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาจัดหาที่ป รึก ษาหรือ
ผู้เชีย่ วชาญทางวิชาชีพภายนอก เพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)

