F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
ได้มีมติดังต่อไปนี้

 แต่งตั้ง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายวราวุธ วราภรณ์
(2) นางนารี บุญธีรวร
โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ……………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายถกล นันธิราภากร
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวราวุธ วราภรณ์
4. กรรมการตรวจสอบ
นางนารี บุญธีรวร
5. กรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล สติมานนท์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

นางสาววราพร แทนรินทร์

พร้อมนี้ ได้ แ นบหนั งสือ รับ รองประวั ติข องกรรมการตรวจสอบจ านวน - ท่ าน มาด้ว ย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ 1 และ 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.รายงานทางการเงิ น
 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญ รวมทั้งรายการที่มีค วามซับซ้อน
หรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
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 สอบถามฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนการที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทางบการเงิน
2.การควบคุมภายใน
 สอบทานว่า ฝ่ายจัด การได้ กาหนดให้ มีก ารควบคุ ม ภายในซึ่ งรวมถึ งการควบคุ มภายในในส่วนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางในการสื่อสารความสาคัญของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทรวมถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้น ฝ่ายจัดการได้นาไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
3.การตรวจสอบภายใน
 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจาปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน
 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
4.ผูส้ อบบัญชี
 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้ สอบบั ญ ชี แ ก่ ค ณะกรรมการบริษั ท เพื่ อขอรับ การแต่ งตั้ งจากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจ าปี และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจาทุกปี
 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
 พิ จ ารณาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่นาเสนอโดยฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ
 พิจารณาการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชันอย่างสม่าเสมอ
 สอบทานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผล
การติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามผ่านผู้ตรวจสอบภายใน
6.การบริหารความเสี่ยง
 สอบทานความเพียงพอของการกากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริษั ท และรวมถึ ง การบริห ารความเสี่ ย งจากการ
คอร์รัปชัน
7.การปฏิ บตั ิ ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน
 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนั กงาน และนโยบายในการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ
 สอบทานให้มั่นใจว่า นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

3
 ส่งเสริม ให้ เกิ ด การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก จริย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้ องกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์
8.ความรับผิดชอบอื่นๆ
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
- นายวิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
(ตราประทับ)
- นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )

