
F 24-1 

แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่           

24 กุมภาพันธ ์2564 ได้มีมตดิังต่อไปนี้ 

 

 ✓  แต่งตั้ง / ต่อวาระ  

 ✓ ประธานกรรมการตรวจสอบ          ✓     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ 

 (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธร 

 (2) กรรมการตรวจสอบ  นายเกรียงศักดิ์ เธยีรนุกุล 

 (3) กรรมการตรวจสอบ  นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร 

 

โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ   ให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย: 
 

(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีชา ลีละศิธร วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี     

(2) กรรมการตรวจสอบ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี     

(3) กรรมการตรวจสอบ นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 3 ปี    
 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ         นางสาวสวนศรี สวนกูล 

 

โดยกรรมการตรวจสอบล าดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี้   (ไม่เปลี่ยนแปลง) 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่ เหมาะสมแล ะ               

มีประสทิธผิล  

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้   

• ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

ของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

• ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

• ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ     แต่ละท่าน 

• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม      

กฎบัตร (Charter) 

• รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้  

• พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจ าปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากร

ว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏบิัติงาน 

• พิจารณาความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ      

อยู่เสมอ 

9. สรุปภารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง

มีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

• รายการที่เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทุจริต หรือมีสิ่งผดิปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 



• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบริษัท 

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตาม   

วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่ง

ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์  

11. ด าเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย

เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้

ด าเนินการได้ 

12. ปฏบิัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้ แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้ เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท 

(ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจ าเป็นด้วย

ค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกจิการของบริษัทเพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความ

รับผิดชอบส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลาย

คนกระท าการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ รวมถึงการด าเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับ

มอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อ านาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ด าเนินการได้ 

 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 

 1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑท์ี่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ตลาด

หลักทรัพย์ก าหนด 

  

ลงชื่อ  

 (นายนวมินทร์  ประสพเนตร) 

 กรรมการ 

  

ลงชื่อ  

 (นายปฐมพงศ์  สริชัยรัตน์) 

 กรรมการ 

  


