F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั อาร์พซี จี ี จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มมี ติ
ดังต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ...นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช.................................................................................
(2) ............-..................................................................................................................................
(3) ............-..................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. กรรมการตรวจสอบ

…นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี - เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

…นายชานิ จันทร์ฉาย

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

…นางสาวปณิชา พงษ์ศิวาภัย

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ - ปี 9 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร…………
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …1… ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ …1…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้
สอบทานและรายงานผลการสอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากรอบ
การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการของบริษัทฯ ได้รับการประเมินประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลอย่าง
สม่าเสมอและเสนอแนะการปรับปรุ งใหม่ทนั สมัยอยู่เสมอ
สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงิน และการควบคุม
ภายใน ทานระบบบริหารความเสี่ยง
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ ทัง้ นีก้ ารดาเนินการว่าจ้างใหม่เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อกาหนดของบริษัทฯ

12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
13. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ฯรับทราบกิ จกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
14. ในการปฏิบตั ิหน้าที่หากพบ หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทุจริตหรือ มีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
15. ปฏิบตั ิการอื่นตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตร หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์)

