ที่ ฟ. 11/2565
12 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง

แจ้ งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) จานวน 1 ฉบับ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) (เดิมชื่อ บริ ษัท ฟิ นันซ่า จากัด
(มหาชน)) ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมตั ิ ให้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบชุ
้
ดเดิมกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
(1) นายชาญมนู สุมาวงศ์
(2) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
(3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี (ตังแต่
้ วนั ที่ 19 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2566) และมีขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จดั การ
FNS Holdings Public Company Limited
Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20
NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK
BANGKOK 10500, THAILAND
TEL : (662) 697- 3700 FAX : (662) 266 - 6688

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2565
ได้ มีมติดงั ต่อไปนี ้
แต่งตัง/ต่
้ อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) นำยชำญมนู สุมำวงศ์
(2) นำยอัครรัตน์ ณ ระนอง
(3) นำยชำญมนู สุมำวงศ์
โดยกำรแต่งตัง/ต่
้ อวำระ ให้ มีผล ณ วันที่ 19 มิถนุ ำยน 2565
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
ไม่มีกำรเปลีย่ นแปลง
โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้ มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยชำญมนู สุมำวงศ์ วำระกำรดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ

นำยอัครรัตน์ ณ ระนอง วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นำยณัฐวุฒิ เภำโบรมย์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำววิภำ นิลโสภณ
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้ วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับที่

3 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี ระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
audit) ที่มี ควำมเหมำะสมและมีป ระสิทธิ ผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิก จ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) พิจำรณำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับ
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และรับเรื่ องแจ้ งเบำะแสกำรทำทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และตรวจสอบข้ อเท็จจริ งตำมที่ได้ รับแจ้ ง

2
4) สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำ ว รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย
อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
7) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้ อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
8) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริ ษัทขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด

ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการ
( นำยวรสิทธิ์ โภคำชัยพัฒน์ )
(ตราประทับ)
ลงชื่อ ………………………………………………กรรมการ
( นำยเจมส์ มำร์ แชล )

