F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 231 (5/2561) เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2561 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้
 แต่งตั้ง / ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
1. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
2. นายอมร
อัศวานันท์
3. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
4. นางฉัตรทอง
ทิพยกะลิน
โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 23 มิถุนายน 2561
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายอมร

อัศวานันท์

วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี

4. กรรมการตรวจสอบ

นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิ รงค์
โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1, 2 และ 4 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายทางบัญชีที่สาคัญของ
บริ ษทั รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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5. พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบตั ิตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ
กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
12. ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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13. ทบทวน ปรับปรุ ง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัย
อานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และ
คณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

วิชา ลดาลลิตสกุล
(นายวิชา ลดาลลิตสกุล)

กรรมการ

มาลี ลีลาศิริวงศ์
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)

กรรมการ

