ที่ CS2565/007
วันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง

แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบทีค่ รบกาหนดตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2565 ได้มมี ติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบกาหนดการ
ดารงตาแหน่ งตามวาระ เป็ นกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี และให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่
22 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอนาส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ตาม
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ)
กรรมการผูจ้ ดั การ

เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3/2565 เมือ่ วันที่ 22 เมษำยน 2565 ได้มมี ติ
ดังต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์
(2)
(3)
(4)
โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2565
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

นำยอัครรัตน์ ณ ระนอง
นำยวุฒพิ งษ์ โมฬชี ำติ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำวอัจฉรำ เอี่ยมปี
พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับที่ 1. มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้ม นั ่ ใจว่ำมีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอโดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอกและผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี และ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั ฯ อย่ำงเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
2. สอบทำนและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพื่ออนุ มตั ิก่อน
นำส่งให้หน่ วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ สอบทำนงบกำรเงินประจำปี และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำก่อน
เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
3. สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั
4. สอบทำนเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั มีกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล
5. พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก
จ้ำง และร่วมกับกรรมกำรผู จ้ ดั กำรหรือผู ด้ ำรงตำแหน่ งสู งสุดของฝ่ ำยจัดกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
6. พิจำรณำอนุ มตั ิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี และกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบดังกล่ำว รวมทัง้ สอบทำน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และพิจำรณำติดตำมประเด็นทีพ่ บจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
7. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเสนอเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชีและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
8. ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปัญหำที่
พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นทีผ่ ูส้ อบบัญชีเห็นว่ำเป็ นสำระสำคัญ รวมทัง้ เขำ้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจำรณำสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษทั และบริษทั ย่อยให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ รวมทัง้ สอบทำนเพือ่ ให้มนั ่ ใจว่ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ดงั กล่ำว มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไป
ตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
10. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี และมีกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิภำพ
11. พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสมำ่ เสมอ อย่ำงน้อยทุก 3 ปี
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
12. ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญผูส้ อบบัญชี ฝ่ ำยจัดกำรหรือพนักงำน
ทีเ่ กี่ยวข้องของบริษทั มำให้ควำมเห็น เขำ้ ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรทีเ่ ห็นว่ำเกี่ยวข้องได้ควำมจำเป็ น
13. อำนำจว่ำจ้ำง หรือขอให้บริษทั ฯ ว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำหรือบุคคลภำยนอกมำให้ควำมเห็น ให้คำปรึกษำ หรือช่วยงำนตรวจสอบ
ได้ในกรณีจำเป็ น
14. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในรูปแบบของกำรประเมินตนเองแบบทัง้ คณะและรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
15. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นประจำอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยรำยงำนเรื่องที่สำคัญและมติท่ี
ประชุมให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบทุกครัง้ ทีม่ กี ำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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16. จัดทำรำยงำนกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ท่ผี ่ำนมำต่อผูถ้ ือหุน้ ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษ ัทฯ โดยรำยงำนดังกล่ ำวต้อ งลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และต้องเปิ ดเผยรำยละเอียดดังต่อไปนี้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีน่ ่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำย
- ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั
17. ดำเนินกำรอื่น ๆ ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือตำมที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยตรง และ
คณะกรรมกำรของบริษทั ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอก
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ตี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีตลำดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(
นำยธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร
)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(
นำยโลท์ ชี ควัน่
)

