F 24-1
แบบแจ้งรายชื�อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท.....................................................................................................................
27 เมษายน 2564 ได้มีมติดงั ต่อไปนี ้
เมือ่ วันที.่ .........................................................
x แต่งตัง้ / ต่อวาระ มีรายชื่อดังนี้
x ประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.อ.ต ณั ฐวรรธ์ นิมมลธนากรณ์
(1) ..............................................................................................................................................

X

กรรมการตรวจสอบ

นายประสาน ลิม
้ พิพัฒนกุล
(2) ..............................................................................................................................................

27 เมษายน 2564
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ ......................................................
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่เปลีย่ นแปลง..............................................................................................................................................
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ ............

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

3
พล.อ.ต ณั ฐวรรธ์ นิมมลธนากรณ์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี
……………………………………………………
.......เดื
อน

2. กรรมการตรวจสอบ

นายประสาน ลิม
้ พิพัฒนกุล
3
……………………………………………………
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี
.......เดื
อน

3. กรรมการตรวจสอบ

นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์
2
……………………………………………………
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ……ปี
.......เดื
- อน

นายสุมล โฮ ้บําเพ็ญ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……………………………………………………

2
พร้อมนีไ้ ด้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน …- ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ ……

มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี:้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ
มีป ระสิท ธิ ผ ล และพิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ง ตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาอนุมตั ิและประเมินแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจําปี
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ ง และมาตรการในการจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสม
5. สอบทานให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างซึ่งมีความอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว ร่วมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
7. ส่งเสริมความเป็ นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่ได้รายงานไว้
ในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
11. สอบทานและกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับเรือ่ งร้องเรียน
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งคณะอนุก รรมการ และ/หรือ คณะทํางาน และ/หรือที่ ปรึก ษา และ/หรือว่าจ้า งบุคคลใดๆ
เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองงานที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ดาํ เนินงานใดอันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ดาํ เนินการใดแทนตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อเห็นว่าจําเป็ นโดยให้เป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3
บริษัทฯขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด

ลงชื่อ……………..…..……………………………… กรรมการ
(นายตัน ภาสกรนที)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นางสาวอารยา พานิชายุนนท์)

