F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ว ยที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น บริษั ท ราชธานี ลิส ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 เมื่อ วัน ที่ 5 เมษายน 2565
มีมติดงั ต่อไปนี้

 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั
กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการตรวจสอบ
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ……………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายถกล นันธิราภากร
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวราวุธ วราภรณ์
4. กรรมการตรวจสอบ
นางนารี บุญธีรวร
5. กรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล สติมานนท์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

นางสาววราพร แทนรินทร์

พร้อ มนี้ ได้แ นบหนังสือรับ รองประวัติของกรรมการตรวจสอบจ านวน - ท่ าน มาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลาดับที่ 1 และ 4 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1.รายงานทางการเงิ น
 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการรายงานทางการเงินอย่างถู กต้อง และเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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 สอบทานประเด็นเกีย่ วกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มสี าระสาคัญ รวมทัง้ รายการที่มคี วามซับซ้อน
หรือผิดปกติ และรายการทีต่ อ้ งใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิน
 สอบถามฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชี เกีย่ วกับผลการตรวจสอบ ความเสีย่ งทีส่ าคัญเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน
และแผนการทีจ่ ะลดความเสีย่ งดังกล่าว
 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกีย่ วกับกระบวนการในการจัดทางบการเงิน
2.การควบคุมภายใน
 สอบทานว่า ฝ่ ายจัด การได้กาหนดให้มีก ารควบคุ ม ภายในซึ่งรวมถึงการควบคุ มภายในในส่วนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม และแนวทางในการสือ่ สารความสาคัญของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ บริษทั รวมถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
 สอบทานเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีเสนอ
นัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
3.การตรวจสอบภายใน
 สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจาปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรทีจ่ าเป็ นใน
การปฏิบตั งิ าน
 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นอิสระ
 สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายใน
4.ผูส้ อบบัญชี
 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอเลิกจ้าง ผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญ ชีแ ก่ ค ณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับ การแต่ งตัง้ จากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี และ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีเป็ นประจาทุกปี
 ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5.การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
 พิ จ ารณาการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง รวมถึ ง การ
เปลีย่ นแปลงทีน่ าเสนอโดยฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ
 พิจารณาการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชันอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้านคอร์รปั ชันตามที
่
่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กาหนด ที่หน่ วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว
 สอบทานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตของหน่ วยงานที่มหี น้าที่ในการกากับดูแลโดยผู้ตรวจสอบภายใน และผล
การติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษทั
 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีทไ่ี ม่มกี ารปฏิบตั ติ ามผ่านผูต้ รวจสอบภายใน
6.การบริหารความเสี่ยง
 สอบทานความเพียงพอของการกากับดูแลนโยบายและหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
 สอบทานประสิท ธิภ าพของการบริห ารความเสี่ย งของบริษั ท และรวมถึง การบริห า รความเสี่ย งจากการ
คอร์รปั ชัน
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7.การปฏิ บตั ิ ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน
 สอบทานให้มนใจว่
ั ่ าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้ องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตั ิ
 สอบทานให้มนใจว่
ั ่ า นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันที
่ ไ่ ด้จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนัน้ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
 ส่งเสริม ให้เกิด การปฏิบ ัติต ามหลัก จริย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้ องกัน ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์
8.ความรับผิดชอบอื่นๆ
 ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
- นายวิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นายวิรตั น์ ชินประพินพร )
(ตราประทับ)
- นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ )

