เลขที 1904/017TH
วันที 18 เมษายน พ.ศ. 2562
เรื อง

แจ้งการแต่งตังกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย

แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

สําเนาเรี ยน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที บริ ษทั ยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ได้มีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 6/2562 เมือวันพฤหัสบดีที 18
เมษายน พ.ศ. 2562 ทีประชุมมีมติในการแต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี
1. แต่ งตังกรรมการตรวจสอบ
นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน
2. แต่ งตังกรรมการอิสระ
นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน
พลเอกเทอดศักดิ มารมย์
ทังนี ให้มีผลตังแต่วนั ที 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายณวรรธน์ ตริ ยพงศ์พฒั นา)
กรรมการผูจ้ ดั การ

F 24-1
แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ยูบสิ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ครังที /

เมือวันที

เมษายน

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี

x แต่งตัง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

x กรรมการตรวจสอบ

คือ นางสาวกาญจนา วงศ์รตั นกุลธน
โดยการแต่งตัง/ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที

เมษายน พ.ศ.

กําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงมีรายละเอียด ดังนี
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
. ประธานกรรมการตรวจสอบ

…………………………………………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี

. กรรมการตรวจสอบ

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ … …ปี

. กรรมการตรวจสอบ

นายกวิน เฉลิมโรจน์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ … …ปี

. กรรมการตรวจสอบ

นางสาวกาญจนา วงศ์รตั นกุลธน

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ … …ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวโสภา นาจันหอม

พร้อมนีได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน …1.. ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที … - … มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี
1. สอบทานรายงานทางการเงิน และบัญ ชีข องบริษ ทั โดยเน้น คุ ณ ภาพของรายงาน ด้านความโปร่ งใส ความถูกต้อ งและ
ครบถ้วน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีทรัี บรองทัวไป และเชือถือได้
2. สรรหา และเสนอชือผูส้ มควรได้รบั การแต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทังกําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมสําหรับ
ผู ส้ อบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือนําเสนอขอความเห็นชอบจากทีประชุมสามัญ ประจําปี ของผู ถ้ อื หุน้ พิจารณา
แต่งตัง

3. สอบทานระบบการกํากับดู แลกิจการ การควบคุมภายใน การบริหารความเสียง และกระบวนการทีเกียวข้องกับมาตรการ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ของบริษทั ให้เป็ นไปตามแนวทางทีเป็ นทียอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. สอบทานเพือให้มนใจได้
ั
อย่างสมเหตุสมผลว่า ไม่มกี ารขัดกันด้านผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษทั รวมถึงสอบทานการปฏิบตั ิงานภายในบริษทั ว่า พนักงานและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม นโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง และข้อกําหนดว่าด้วยจริยธรรมของบริษทั
5. สอบทานการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน แนะนํา และสนับสนุน ผูต้ รวจสอบภายในให้สามารถปฏิบตั ิงานได้โดยอิสระ
เพือให้รายงานการตรวจสอบภายในมีความถูกต้องและโปร่งใสเชือถือได้ รวมถึงการนําข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ทีเป็ นประโยชน์ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการทํางาน
6. สรรหา นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ในการแต่ งตัง โยกย้าย และการให้พน้ จากตําแหน่ งของผู ต้ รวจสอบ
ภายใน
7. สอบทานให้ความเห็นชอบแผนงานของผู ต้ รวจสอบภายใน โดยเฉพาะงบประมาณ แผนการตรวจ แผนอัตรากําลัง และ
แผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นให้ความสําคัญอย่างทัวถึงกับการตรวจสอบทังด้านการเงินและการปฏิบตั ิการ การพัฒนา
ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ ของบุคลากรตรวจสอบภายใน พร้อมทังติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน
ต่างๆเหล่านัน
8. ติดตาม สอบทานระดับความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีตามมาตรฐานวิชาชีพของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
9. สนับสนุนให้เกิดการประสานงานทีดี ระหว่างผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ พนักงาน และผูต้ รวจสอบภายใน กับผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั
10. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายทางการบัญชีของบริษทั การเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ในงบการเงินไปอย่างเพียงพอ และ
สอดคล ้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีทเกี
ี ยวข้องในเรืองนันๆ
11. ศึกษาหนังสือทีผูส้ อบบัญชีมถี งึ ผูบ้ ริหาร (Management Letter) พิจารณาข้อสังเกตเกียวกับ จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที
มีนยั สําคัญ และข้อเสนอแนะทีผู ส้ อบบัญ ชีรายงานไว้ เพือให้มนใจว่
ั าข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ได้รบั การนําไปสู ่การ
ปฏิ บ ตั ิ ในกรณี ทีข้อ บกพร่ อ งไม่ ไ ด้ร บั การแก้ไ ขโดยไม่ มีเหตุ ผ ลอัน ควร ให้ห ารื อ กับ ฝ่ ายบริ ห าร และนํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือรับทราบ และพิจารณาดําเนินการตามความจําเป็ นต่อไป
12. สอบทานมาตรการควบคุมภายใน และระบบการรักษาความปลอดภัยของบริษทั เกียวกับงานด้านการประมวลข้อมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 . สอบทานข้อสรุป และหลักฐานประกอบ ในกรณี ทพนั
ี กงานหรือผู บ้ ริหารอาจมีการกระทําอันเป็ นการทุจริต หรือใช้อาํ นาจ
หน้าทีในทางมิชอบ เป็ นผลให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย นําเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาโดยเร็ว
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี
. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กาํ หนด

. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กาํ หนด

(ตราประทับ)

ลงชือ ………………………………………………… เลขานุการบริษทั
( นางสาวโสภา นาจันหอม )

