ที ทวว 010/2560
15 พฤษภาคม 2560
เรื อง การแต่งตังกรรมการตรวจสอบทีครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2560 เมือวันที
15 พฤษภาคม 2560 ทีประชุมได้มีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการตรวจสอบทีจ ะครบวาระการดํารงตําแหน่งใน
วันที 2 มิถุนายน 2560 กลับเข้ารับตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึงเป็ นเวลา 3 ปี (2 มิถุนายน 2560 – 2 มิถุนายน 2563)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ชือ – สกุล
1. นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์
2. นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์
3. นางปราณี ภาษีผล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

สําหรับขอบเขตอํานาจหน้าทีรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเหมือนเดิม
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สํานักงานเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-6950800 ต่อ 5938

F 24-1
แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป ระชุมคณะกรรมการ/ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ...ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)…………………………………………......
ครัง) ที …….3/2560.............. เมือ วันที… ...15 พฤษภาคม 2560......................................... ได้มมี ติดงั ต่อไปนี)
/

แต่งตัง) /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .......นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์........ประธานกรรมการตรวจสอบ..................................................
(2) .......นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์.......กรรมการตรวจสอบ..............................................................
(3) ........นางปราณี ภาษีผล..............กรรมการตรวจสอบ.......................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง) /ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที ……2 มิถนุ ายน 2560…………..…
กําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง มีรายละเอียด ดังนี)
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย นแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

……นายพิศิษฐ เศรษฐวงศ์...………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …3 ปี ……

2. กรรมการตรวจสอบ

……นางพิไล เปี ยมพงศ์สานต์…………. วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …3 ปี ……

3. กรรมการตรวจสอบ

……นางปราณี ภาษีผล......………

4. กรรมการตรวจสอบ

……........................................……… วาระการดํารงตําแหน่ งคงเหลือ .................ปี

วาระการดํารงตําแหน่ งคงเหลือ ...3 ปี ……

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……นายไกรเลิศ หาญวิวฒั นกุล……
พร้อมนี)ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน ……3… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที ……2และ3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ ะสามารถทําหน้าทีใ นการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี)
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง) โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน ใดทีร บั ผิดชอบ
เกีย วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีต ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ กีย วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง) บุคคลซึง มีความเป็ นอิสระเพือ ทําหน้าทีเ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง) เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเขา้ ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง)
5. พิจารณารายการทีเ กีย วโยงกันหรือรายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง) นี)เพือ ให้มนใจว่
ั  ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี)
(ก) ความเห็นเกีย วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ ชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ กีย วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย วกับรายการทีอ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฎิบตั หิ น้าทีต ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ ละความรับผิดชอบทีไ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอืน ใดตามทีค ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี)
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข ้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ลงชือ ………………………………………………… กรรมการ
(
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
)
(ตราประทับ)
ลงชือ …………………………………………………กรรมการ
(
นางสุณีย ์ ธีราวิทยางกูร
)

