F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่งตั ้ง/ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายสมเกียรติ ตันกิตติวฒ
ั น์

กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั ้ง/ต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้ มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ตันกิตติวฒ
ั น์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายวัลลภ ศรีไพศาล

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายภูริพฒ
ั น์ ชุ่มธรรม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ

3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวนิษฐกานต์ อภิโชคเมธาพันธ์
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั ้ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ งตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ นอิ สระ เพื่ อ ทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง

2
5. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอื่น ที่เห็ น ว่าผู้ถือ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิ บัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ดังกล่า วข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยตรง และ
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

ลงชื่อ ……………………………………………...…กรรมการบริษัท
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………...กรรมการบริษัท
(นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ )

