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แบบแจ้งรายชื�อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 ได้ มมี ติดงั ต่อไปนี้

 ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ

(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นายปรีชา ลีละศิธร
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

โดยการต่อวาระ ให้ มีผล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้ วย:
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
นายปรีชา ลีละศิธร
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ
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ปี
ปี
ปี

นางสาวสวนศรี สวนกูล

โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้ างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ าย
บริหารเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท
ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

ข้ อกําหนดของ

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
• ความเห็นหรือข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
• พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั งิ าน แผนการตรวจสอบประจําปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า
เหมาะสม สอดคล้ องกับขอบเขตการปฏิบตั งิ าน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้ าย หรือ เลิกจ้ าง หัวหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
• พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธกี ารตรวจสอบ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอยู่
เสมอ
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
10. รายงานสิง่ ที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
• รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีส่งิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาํ เนินการให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขภายในระยะเวลาตามวรรค
หนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์
11. ดําเนินการตามข้ อ(1) - (10) ข้ างต้ น ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อยเท่าที่
ได้ รับการมอบหมายหรือร้ องขอจากบริษทั ย่อย และเท่าที่อาํ นาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดาํ เนินการได้
12. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจในการดําเนินการต่างๆ ได้ แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน
หรือลูกจ้ างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้ อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท
(ถ้ ามี)
หรือจ้ างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกเป็ นครั้งคราวในกรณีจาํ เป็ นด้ วย
ค่าใช้ จ่ายของบริษัท การขอให้ พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษทั เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านภายใต้ หน้ าที่ความ
รับผิดชอบสําเร็จลุล่วงไปด้ วยดี การมอบหมายให้ พนักงานหรือลูกจ้ างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคน
กระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ ว ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้ รับมอบหมายหรือ
ร้ องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อาํ นาจหน้ าที่จะเปิ ดช่องให้ ดาํ เนินการได้
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์
กําหนด

ลงชื่อ

ลงชื่อ

......................................................................
(นายซัง โด ลี)
กรรมการ
......................................................................
(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)
กรรมการ

