แบบ F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2562 บริ ษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่ งตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น
โดยการแต่งตังให้
้ มีผล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี…้ ……………………………………………………………………………………….
โดยกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่ …………………
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ประกอบด้ วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 เดือน 6 วัน
2. กรรมการตรวจสอบ ดร. ภูวิช ปั ญญาสิทธิ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 2 เดือน 7 วัน
3. กรรมการตรวจสอบ พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 เดือน 6 วัน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส. ไอริ นลดา พูนสินอัศวเดช
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่ อคณะกรรมการ
บริษัทดังต่ อไปนี ้
1. สอบทานกระบวนการรายงานทางการเงินของบริ ษัท เพื่อให้ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษั ทมี ระบบการควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เ หมาะสมและมี
ประสิท ธิ ผลซึ่งครอบคลุมถึ งการควบคุม ภายในทางด้ านการบัญชี การเงิ น การดาเนินงานและการปฏิ บัติตาม
กฎหมายกฎระเบียบรวมถึงนโยบายการบริ หารความเสีย่ งและระบบการควบคุมต่างๆ ที่กาหนดขึ ้นโดยผู้บริ หารของ
บริ ษัท โดยมีการสอบทานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ้ โดยผู้ตรวจสอบภายใน/หรื อผู้สอบบัญชีอิสระ
3. สอบทานความมีประสิทธิ ผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจ ารณาถึงความเพียงพอของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยให้ มีทรัพยากรด้ านต่างๆอย่างเพียงพอ และหน่วยงานอยู่ใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมในองค์กร
4. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตังโยกย้
้
าย และเลิกจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

5. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ ้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
เสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการทางานของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุ มกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ้
7. สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นรายปี
8. สอบทานขอบเขต ผลงาน ความคุ้มค่า ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
9. สอบทานการจัดการให้ มีช่องทางสาหรับพนักงาน ที่สามารถแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับความผิดปรกติใน
เรื่ องรายงานทางการเงิน หรื อเรื่ องอื่นๆ โดยการแจ้ งด้ งกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับ รวมถึงการจัดให้ มีการสืบสวน
และติดตามผลในเรื่ องที่รับแจ้ งอย่างเหมาะสม
10.สอบทานรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ธุรกรรมของผู้มี ส่ว นได้ เสีย หรื อ รายการที่อาจมีค วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
11.จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
12.ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริ ษัทฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
ลงชื่อ..................................................
( นางปรางค์ทิพย์ จันทร์ วิสฐิ ศักดิ์ )
เลขานุการบริ ษัท

