
 

 
ที ่CS2565/007  
 
 วนัที ่22 เมษายน 2565 
 
เรื่อง แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบทีค่รบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 

 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่22 

เมษายน 2565  ไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จนัทรงัษ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบก าหนดการ
ด ารงต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการตรวจสอบอกีวาระหนึ่ง โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่
22 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอน าส่งแบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) ตาม
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ  

 

 ขอแสดงความนับถอื 
  

 
 

 (นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
        
 
 
เลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์ 02-101-1111 ต่อ 36010 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคช ัน่ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่ 3/2565 เมือ่วนัที ่ 22 เมษำยน 2565 ไดม้มีติ

ดงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวำระ  

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                     กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ  (1) รองศำสตรำจำรย ์ดร. สุเจตน ์จนัทรงัษ ์        

  (2)          

  (3)           

  (4)           

 โดยกำรแต่งตัง้/ต่อวำระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่ 22 เมษำยน 2565   

 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

…………………………...............................………………...........................………………………………………........................ 

 โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบดงักลำ่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยอคัรรตัน ์ณ ระนอง      วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2  ปี                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นำยวุฒพิงษ ์โมฬชีำติ    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2  ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ รองศำสตรำจำรย ์ดร. สุเจตน ์จนัทรงัษ ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  3  ปี                            

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำวอจัฉรำ เอี่ยมปี 

 

 พรอ้มกนันี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน  -  ท่านมาดว้ย  โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ล ำดบัที ่    1.   มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี้ 

  1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำมีควำมถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอโดยกำร

ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอกและผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิท ัง้รำยไตรมำสและประจ ำปีและ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษทัฯ อย่ำงเพยีงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั    

  2. สอบทำนและพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบงบกำรเงนิรำยไตรมำสและน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเพื่ออนุมตัิก่อน

น ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้สอบทำนงบกำรเงนิประจ ำปีและเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำก่อน

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

  3. สอบทำนใหบ้ริษทัปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทำนเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำบริษทัมกีำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิผล 

5. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิ

จำ้ง และร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งสูงสุดของฝ่ำยจดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของหวัหนำ้

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

6. พิจำรณำอนุมตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีและกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบดงักล่ำว รวมทัง้สอบทำน

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และพจิำรณำตดิตำมประเดน็ทีพ่บจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

7. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรือเสนอเลกิจำ้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหค้วำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

8. ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ ขอบเขต แนวทำง แผนงำน และปญัหำที่

พบระหว่ำงกำรตรวจสอบ และประเด็นทีผู่ส้อบบญัชีเห็นว่ำเป็นสำระส ำคญั รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่

มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

9. พจิำรณำสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบริษทัและบริษทัย่อยให ้

เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท ัง้นี้  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำ

รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทัฯ รวมทัง้สอบทำนเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลของ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนด์งักล่ำว มคีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป

ตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

10. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ มกีำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ีและมกีำรบริหำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิภำพ 

11. พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ำ่เสมอ อย่ำงนอ้ยทุก 3 ปี 

ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพือ่พจิำรณำอนุมตัิ 

12. ในกำรปฏบิตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจเชิญผูส้อบบญัชี ฝ่ำยจดักำรหรือพนกังำน

ทีเ่กี่ยวขอ้งของบริษทัมำใหค้วำมเหน็ เขำ้ร่วมประชมุหรือส่งเอกสำรทีเ่หน็ว่ำเกี่ยวขอ้งไดค้วำมจ ำเป็น 

13. อ ำนำจว่ำจำ้ง หรือขอใหบ้ริษทัฯ ว่ำจำ้งทีป่รึกษำหรือบคุคลภำยนอกมำใหค้วำมเหน็ ใหค้ ำปรึกษำ หรือช่วยงำนตรวจสอบ

ไดใ้นกรณีจ ำเป็น 

14. ประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนในรูปแบบของกำรประเมนิตนเองแบบทัง้คณะและรำยบคุคลเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

15. รำยงำนผลกำรปฏบิตัิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยรำยงำนเรื่องที่ส  ำคญัและมติที่

ประชมุใหค้ณะกรรมกำรบริษทัทรำบทกุครัง้ทีม่กีำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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16. จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผูถ้ือหุน้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูล

ประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษ ัทฯ โดยรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งเปิดเผยรำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีน่่ำเชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบริษทั 

- ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั 

- ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

- ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

- ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละรำย 

- ควำมเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีต่ำมกฎบตัร 

- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนท ัว่ไปควรทรำบภำยใตข้อบเขตหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษทั 

17. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกบัอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือตำมที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั  

ทัง้นี้  ในกำรปฏบิตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวขำ้งตน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง และ

คณะกรรมกำรของบริษทัยงัคงมคีวำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ต่อบคุคลภำยนอก 

   

บริษทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

      (         นำยธีรรตัน ์ปณัฑรสูตร          ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

      (              นำยโลท ์ช ีคว ัน่           )           
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