
 

หน้า 1 
 

 
 
วนัที ่15 ตุลาคม 2557 

 
เรือ่ง แจง้มตแิต่งตัง้กรรมการ (กรรมการอสิระ) และกรรมการตรวจสอบ แทนตาํแหน่งทีว่า่งลง 

และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีค่รบกาํหนดวาระ เขา้รบัตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)  

จาํนวน 1 ฉบบั 
 
 ดว้ย ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่ 10/2557 เมือ่วนัที ่ 15 ตุลาคม 
2557 ไดม้มีตดิงัน้ี 
 
 1. อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ เป็นกรรมการของบรษิทั (กรรมการอสิระ) แทนตาํแหน่ง          
ทีว่า่งลง (แทน นายวริตัน์  เอือ้นฤมติ) โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่15 ตุลาคม 2557 
 
 2. อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ (กรรมการอสิระ) เป็นกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
แทนตาํแหน่งทีว่า่งลง (แทน นายวริตัน์  เอือ้นฤมติ) โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557 
 
 3. อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นายมานะ นพพนัธ ์ และ นายเจษฎาวฒัน์                  
เพรยีบจรยิวฒัน์ ซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
11 พฤศจกิายน 2557 เป็นตน้ไป 
 
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย : 
 1. นายมานะ นพพนัธ ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2. นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 
 - นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

 
 
 

 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  
 2. กรรมการตรวจสอบ - ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

 (รวมทัง้การแต่งตัง้เพิม่และถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ)  
 
 ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปไดอ้กีวาระหน่ึงตามที่
คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็วา่เหมาะสม ในกรณีทีต่าํแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลง
เน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน โดยใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน  
 
 อน่ึง ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมปีรากฏในแบบแจง้รายชื่อและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ทีส่ง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืน้ี 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 
 



F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2557 ได้มีมติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

  ตอ่วาระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ 
 คือ  (1)         นายมานะ  นพพนัธ์        
  (2)         นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์       
 โดยการตอ่วาระ ให้มีผล ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

 แตง่ตัง้ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ   กรรมการตรวจสอบ 
 คือ (1)         นายศภุนิจ  จยัวฒัน์        
 โดยการแตง่ตัง้ ให้มีผล ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : 
    1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายมานะ  นพพนัธ์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ  3 ปี 
    2. กรรมการตรวจสอบ     นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ  3 ปี 
 3. กรรมการตรวจสอบ     นายศภุนิจ  จยัวฒัน์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ  3 ปี 
  
 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ    นายฒาลนิ  เอ่ียมฐิติวฒัน์   
 
 พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวติัของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทา่นมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลําดบัท่ี 1 - 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ       
งบการเงิน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

  (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
       (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
  (4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย           
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้    
 







 -2-
 
 
         (5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 
     (6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
         (ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
            (ข)  ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
            (ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
             (ง)  ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
       (จ)  ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
             (ฉ)  จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะ
ทา่น 
        (ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(charter) 
             (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
       (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
  ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ดงันี ้
 1.  กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 2.  ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด 

 
 
 

         ลงช่ือ ..................…………….…………. กรรมการ 
                    (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ) 


