F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี ้
 ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายระเฑียร ศรีมงคล
(2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
(3) นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
-

ไม่เปลี่ยนแปลง -

โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายระเฑียร ศรีมงคล

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสิรกาญจน์ นิสสัยสุข

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

พร้อมนีไ้ ด้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน ……… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 – 3
มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท ในขณะที่ ความรับผิ ดชอบในกิ จกรรมทุ กประการของบริษั ทต่ อบุ คคลภายนอกยังคงเป็ นของ
คณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและรายปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายใน พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สอบทานรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
รวมทัง้ การพัฒนาและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพนักงานในฝ่ ายตรวจสอบภายใน
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง ผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท
6. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษั ทในกรณี ท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต.
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีในเรื่องต่างๆ เช่น คุณภาพของพนักงานในฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน, ผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงเรื่องที่ผสู้ อบบัญชีให้ความสาคัญ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสในกรณีท่ีพนักงานและผูส้ ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆมี
ข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทา อันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จดั ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท โดย
ต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. ประกอบด้วย
• ความเห็ นเกี่ ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษั ทถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
• รายงานอื่ นใดที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่ ปฏิ บัติ งานอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริษั ทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ ซึ่งหมายถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมาย โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตาแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็ น
12. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษั ทกระทาผิดตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพท์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2
วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรื อ มาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สานักงานก.ล.ตและผูส้ อบบัญชี
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ ยวข้องจาเป็ น รวมทั้งแสวงหา
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. ตามที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการอนุมตั ิการปรับปรุงแก้ไขขัน้ ตอน
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นตัง้ แต่วนั ที่ท่นี โยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นมีผลบังคับใช้
15. ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ในบริษัท ให้มีการปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการคอร์รปั ชั่น รวมถึงรายงาน
ผลการสอบสวนการคอร์รปั ชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท

