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แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้ มีมติตอ่ ไปนี ้
 แต่ งตัง้ / ต่อวาระ (เลือกกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตาแหน่ง)
ประธานกรรมการการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ
คือ (1)…นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ………………………………………….
(2)… ……………………………………………………………………….
(3)………………………………………………………………………….
โดยการแต่ งตัง้ / ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
กาหนด / เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี ้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โดยการกาหนด / เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้ มีผล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561...
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทิยา มนตริวตั วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ นางสไบทิพย์ สุนทรส วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี 0 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางพรรณรวี ผ่องพันธ์
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านมาด้ วย โดยทีก่ รรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรั บผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
ดังต่ อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้ องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและ
มีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษั ทปฏิบัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พย์ ข้ อก าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และพิจารณาความเป็ น

อิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนจัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน และสอบทานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
6. จัดทารายงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายการประจาปี ของ
บริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ รวมถึงสารสนเทศดังนี ้
6.1 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
6.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี ้
 ความถูกต้ อง / เชื่อถือได้ ของรายงานการเงิน
 ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 การปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดตลท. หรื อกฎหมายที่เกี่ยงข้ อง
 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมแต่ละท่าน
 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
 รายการอื่นใดที่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ
7. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การและเสนอขออนุม ัติ เ ปลี่ ย นแปลงใดๆต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ……………………………………………..
(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ……………………………………………..
(นายกิตตินนั ท์ สารวจรวมผล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริ ษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

