ที่ ERW092/GCG022/2560
27 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง แจงมติแตงตั้งประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สง มาดวย แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) (“ERW”) ครั้งที่ 6/2560
เมื่ อวั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 ไดมี ม ติแ ต ง ตั้ ง นายประกิ ต ประที ป ะเสน ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ เปนประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงที่วาง (แทนนายเดช บุลสุข)
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ)
เลขานุการบริษัท
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
สํานักบรรษัทภิบาล
โทร.0-2257-4588

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ..........................ดิ เอราวัณ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)…........................................
ครัง้ ที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ...........นายประกิต ประทีปะเสน..............................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................……………….......................-....………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประกิต ประทีปะเสน

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 5 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ

………………………………………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวกนกวรรณ ทองศิวะรักษ์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องประธานกรรมการตรวจสอบจํานวน ……1… ท่านมาด้วย โดยประธานและ
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบลําดับที่ …1 - 3…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. กํากับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส/รายปี ทีผ่ ่านการสอบทาน และตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ตามมาตรฐาน
การบัญชีท่กี าํ หนด ตลอดจนพิจารณากลัน่ กรองการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ร่ วมกับ
ผูส้ อบบัญชีก่อนนําเสนอต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาความเป็ นอิสระ คัดเลือก เสนอให้แต่งตัง้ /ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี และประชุมร่วมกับผูส้ อบ
บัญชี ปี ละ 4 ครัง้ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
3. พิจารณาปัญหา และอุปสรรคที่มนี ยั สําคัญที่ผูส้ อบบัญชีประสบระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ และให้ขอ้ ยุติเมือ่ มีความเห็นที่
แตกต่างระหว่างผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายจัดการ
4. กํากับดูแล และสอบทานให้มรี ะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
5. กํากับดูแลให้มรี ะบบงานเชิงป้ องกันทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบั หน่วยงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
ให้ดยี ง่ิ ขึ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลความเป็ นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
8. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
9. กําหนดมาตรการป้ องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
10. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะ
ปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
11. สอบทานรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Connected Transaction or Conflict
of Interest) ให้มคี วามถูกต้อง สมเหตุสมผล และเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
12. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผยไวใ้ น
รายงานประจําปี
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีก่ ฎหมายกําหนด และ/หรือ คณะกรรมการมอบหมาย และในการปฏิบตั ติ ามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรียกสัง่ การให้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสู ง หัวหน้าหน่ วยงาน หรือพนักงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( นางกมลวรรณ วิปลุ ากร )

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นายเพชร ไกรนุกูล )

