WH/SET/22/08/LT324
(F 24-1)
แบบแจ้ งรายชื่ อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วิค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2565 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตั้ง
1) รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง

กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 11 สิ งหาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ
3. กรรมการตรวจสอบ

พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
นางสาวเบญจวรรณ์ สิ นคุณากร วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 9 เดือน
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน

และนางสาวชินานุตม์ จริ ยฤดีชยั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
พร้อมนี้ได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2
มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บ ริ ษทั มี รายงานทางการเงินถู กต้องตามที่ ควร ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับรองโดยทั่วไป และมี การ
เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอในการแต่งตั้งเลือกกลับมาใหม่ เลิกจ้างและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
5. ประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี เป็ นการเฉพาะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อหารื อในเรื่ องต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
หรื อผูส้ อบบัญชีเห็นว่าควรหารื อเป็ นการส่ วนตัว
6. สอบทานความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และกําหนดนโยบายการรับบริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี จากสํานักงาน
สอบบัญชีเดียวกัน
7. พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและเสนอขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
8. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ารายการดัง กล่ าวสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
9. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
10. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างและการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ท้ งั หมด อาจ
จ้างบุคคลหรื อบริ ษทั ภายนอกดําเนิ นการงานตรวจสอบภายในก็ได้ โดยเสนอชื่อและคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเพื่อ
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การอนุมตั ิอย่างน้อยปี ละครั้งในคราวเดียวกันกับเสนอชื่อผูส้ อบบัญชี และให้ถือปฏิบตั ิเสมือนบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
เองโดยปริ ยาย
สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงานของสํานักตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(3) ความเห็ น เกี่ ยวกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(8) รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ดําเนิ นการตรวจสอบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อ บุคคลซึ่ งรับผิดชอบในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจพบและรายงานให้ ท ราบ และให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้ อ งต้น ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษทั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่ ง
อาจมี ผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริ ตหรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ งกรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทํานั้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีอาํ นาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็น หรื อคําปรึ กษาในกรณี จาํ เป็ น
มีอาํ นาจเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจําทุกปี
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19. พิ จ ารณาทบทวนและประเมิ น ความเพี ย งพอของกฎบัต รและเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
เปลี่ยนแปลง
20. สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริ ษทั ให้มีการนําไปปฎิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิภาพ
21. สอบทาน ตรวจสอบ ตามความเหมาะสม รายงานเกี่ ย วกับ มาตรการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต หรื อคอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้อยูใ่ นการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
22. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
ลงชื่อ …………………………………………………
(นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ และนายยูหลง ลี)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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