F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ /ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ครัง้ ที่ ประจำปี 2564

เมือ่ วันที่

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชนั ่ จำกัด (มหำชน)

28 เมษำยน 2564

ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้

แต่งตัง้ /ต่อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
คือ

(1)



กรรมกำรตรวจสอบ

นำย ฉัตรพี ตันติเฉลิม

(2)
(3)
(4)
โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่

28 เมษำยน 2564

กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้

โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล ณ วันที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยอัครรัตน์ ณ ระนอง

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นำยฉัตรพี ตันติเฉลิม

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นำยกมล รัตนไชย

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

4. กรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงรัชนี จิตสุทธนำผล
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน

ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ลำดับที่ 1, 2 ,3 มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิ ผ ล สอบทำนและอนุ ม ตั ิ กฎบัต รหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนงำน และงบประมำณ
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ค วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่ งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เขำ้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ซึ่ง รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
(ค) ควำมเห็ น เกี่ย วกับ กำรปฏิ บตั ิ ต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ ข้อ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่น ที่เห็น ว่ำผู ถ้ ือ หุ น้ และผู ล้ งทุน ทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิ ด ชอบที่ได้ร บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและ
คอรัปชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภำพ
รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้
ให้มอี ำนำจว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษทั มำให้ควำมเห็นหรือคำปรึกษำในกรณีจำเป็ น
ให้มอี ำนำจเชิญกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของบริษทั หำรือหรือตอบคำถำมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
พิจำรณำทบทวนขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
ประจำทุกปี
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่ อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
14. ในกรณีท่ผี ูส้ อบบัญชีพบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบใน
กำรด ำเนิ น งำนของบริษทั ได้กระทำควำมผิด ตำมที่กฎหมำยระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ ด งั กล่ำวให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ทรำบและเพื่อดำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ำ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทรำบ
ภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพือ่ ให้ได้
ซึง่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์นนั้ ให้เป็ นไปตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
15. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำปี ละ 1 ครัง้ และนำเสนอกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ทบทวนแล้วให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำอนุมตั ิ
ทัง้ นี้ อำนำจของกรรมกำรตรวจสอบดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่รวมถึงอำนำจที่ทำให้กรรมกำรตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถลงมติ ให้ค วำมเห็น ในรำยกำรที่ก รรมกำรตรวจสอบท่ ำนนัน้ หรื อ ผู ร้ บั มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่ว นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องได้
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ตี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ
(

ประธำนกรรมการ
)

นำยสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง

(ตราประทับ)
ลงชื่อ
(

กรรมการ
นำยชยำนนท์ อุลศิ

)

