
F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ / ที่ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท วินทค์อม เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 
17 ธันวำคม 2564 ไดม้ีมติดงัต่อไปนี ้

แต่งตัง้ / ต่อวำระ  
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ              กรรมกำรตรวจสอบ 
 คือ  (1)         
  (2)         
  (3)         
 โดยกำร แต่งตัง้ / ต่อวำระ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง    ปี ใหม้ีผล ณ วนัที่    
  ก ำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีรำยละเอียด ดงันี ้
1. อ ำนำจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรเชิญฝ่ำยบริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทมำร่วมประชุมชีแ้จง ให้
ควำมเห็น หรือจดัสง่ เอกสำรที่รอ้งขอตำมควำมจ ำเป็น รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

1.1 พิจำรณำคดัเลือก แต่งตัง้ ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และเลิกจำ้งผูส้อบบญัชี รวมทัง้ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิและน ำเสนอที่ประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ  

1.2 พิจำรณำและอนมุตัิกำรปฏิบตังิำนอื่นที่มิใช่งำนสอบบญัช ีพรอ้มค่ำตอบแทนจำกงำนดงักลำ่ว เพื่อพิจำรณำมิ
ใหผู้ส้อบบญัชีขำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำน 

1.3 พิจำรณำตดัสินใจในกรณีที่ฝ่ำยบรหิำรและผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นไม่ตรงกนัเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงิน หรือมี
ขอ้จ ำกดัในกำรปฏิบตัิงำนสอบบญัชี  

1.4 พิจำรณำขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและกำรก ำกบัดแูล รำยกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

1.5 พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้ง และพจิำรณำควำมดีควำมชอบ
ของผูบ้รหิำรสงูสดุของส ำนกัตรวจสอบภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรเสนอ  

1.6 พิจำรณำและอนมุตัิแต่งตัง้ที่ปรกึษำจำกภำยนอกหรือผูเ้ชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในกำรใหค้ ำแนะน ำปรกึษำหรือให้
ควำมเห็นไดต้ำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำเหมำะสม  

1.7 พิจำรณำและอนมุตัิกฎบตัรกำรตรวจสอบภำยใน แผนงำนประจ ำปี ตลอดจนแต่งตัง้บคุลำกรและอนมุตัิกำร
จดัหำทรพัยำกรที่จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำน 

1.8 ก ำกบัดแูลนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรใหห้รือรบัสินบนและกำรคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ บรษิัทไดป้ฏิบตัิ
ตำมภำระหนำ้ที่ตำมกฎหมำยและจรยิธรรมที่ก ำหนดไว ้

2. หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.1  รำยงำนทำงกำรเงิน 

2.1.1 ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพื่อประชมุหำรือ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรรว่มดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ 



2.1.2 สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และพิจำรณำควำมครบถว้นของขอ้มลูที่คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ
  และประเมินควำมเหมำะสมของหลกักำรบญัชีที่ใชใ้นรำยงำนทำงกำรเงิน  

2.1.3 สอบทำนประเด็นเก่ียวกบักำรบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่มีสำระส ำคญั รวมทัง้รำยกำรที่มีควำม 
  ซบัซอ้นหรือผิดปกติ และรำยกำรที่ตอ้งใชวิ้จำรณญำณในกำรตดัสิน  

2.1.4 สอบถำมฝ่ำยบรหิำร และผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบ ควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัเก่ียวกบัรำยงำน 
  ทำงกำรเงิน และแผนที่จะลดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว  

2.1.5 สอบทำนประสิทธิภำพกำรควบคมุภำยในเก่ียวกบักระบวนกำรกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
2.2 กำรควบคมุภำยใน  

2.2.1 สอบทำนว่ำฝ่ำยบรหิำรไดก้ ำหนดใหม้ีกำรควบคมุภำยในรวมถึงกำรควบคมุภำยในของระบบเทคโนโลยี
  สำรสนเทศที่เหมำะสม และแนวทำงกำรสื่อสำรควำมส ำคญัของกำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำร 
  ควำมเสี่ยงทั่วทัง้บรษิัท  

2.2.2 สอบทำนเพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในที่ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบ 
  บญัชีเสนอนัน้ฝ่ำยบรหิำรไดน้ ำไปปรบัปรุงแกไ้ขแลว้  

2.3 กำรตรวจสอบภำยใน  
2.3.1 สอบทำนกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้ำส ำนักตรวจสอบ

ภำยในสำมำรถปฏิบตัิงำนไดอ้ย่ำงอิสระ  
2.3.2 สอบทำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำไดม้ีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ

ภำยใน  
2.4 กำรก ำกบักำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ ์ 

2.4.1 สอบทำนกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่
น  ำเสนอโดยส ำนกัตรวจสอบภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

2.4.2 สอบทำนขอ้ตรวจพบขององคก์รที่มีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดแูลบริษัท และผลกำรติดตำมกำรแก้ไข รวมถึง
รำยงำนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิัท  

2.4.3 สอบทำนประสิทธิผลของระบบในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และผลกำรติดตำมกำร
แกไ้ขในกรณีที่ไม่มีกำรปฏิบตัิตำม  

2.5 กำรบรหิำรควำมเสี่ยง  
2.5.1 สอบทำนรำยงำนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และฝ่ำยบริหำรของบริษัท และหำรือกับฝ่ำย

บรหิำรเก่ียวกบันโยบำยกำรประเมินและกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
2.5.2 สอบทำนควำมเพียงพอของกำรก ำกับดแูลนโยบำยและหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

บรษัิทและบรษิัทย่อย  
2.5.3 สอบทำนประสิทธิภำพของระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิทัและบรษิัทย่อย  

2.6 กำรปฏิบตัิตำมหลกัจรยิธรรมส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน  
2.6.1 สอบทำนใหม้ั่นใจว่ำหลกัจริยธรรมธุรกิจส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนกังำน และนโยบำยในกำรปอ้งกันควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชนไ์ดจ้ดัท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนรบัทรำบ  



2.6.2 ส่งเสริมใหเ้กิดกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจ และนโยบำยในกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน ์

2.7 กำรพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั  
สอบทำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิัท 

2.8 กำรจดัท ำรำยงำน 
2.8.1 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขในรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน ์รำยกำรทจุรติ หรือรำยกำรที่มีควำมบกพร่องทำงกำรควบคมุภำยใน ตลอดจน รำยกำรที่มี
กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องที่มีสำระส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนตำม
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร  
หำกคณะกรรมกำรบริษัทไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร
ตรวจสอบท่ำนใดท่ำนหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.8.2 จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 
 -  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัท 
-  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัท 
-  ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยข์้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

-   ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
-   ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
-   จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน 

-   ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
(Charter) 

-   รำยงำนอื่นใดที่ เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม    
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

2.9 ควำมรบัผิดชอบอื่นๆ  
2.9.1 ปฏิบตัิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทไดม้อบหมำย  
2.9.2 สอบทำนและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอ และน ำเสนอขออนุมัติจำก

  คณะกรรมกำรบรษิัทเม่ือมีกำรแกไ้ข  
2.9.3 จดัใหม้ีกำรประเมินตนเองอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

 



 โดยกำรก ำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบดงักลำ่วใหม้ผีล ณ วนัที่ 17 ธันวำคม 2564 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบดว้ย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยสรรพชัญ โสภณ   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน                   
  2. กรรมการตรวจสอบ นำยธนชำติ นุ่มนนท ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน                   
  3. กรรมการตรวจสอบ นำยเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน          
  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   นำยพจน ์วีรศทุธำกร        
  

 พรอ้มนี ้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจ านวน  - ท่านมาด้วย โดยกรรมกำร
ตรวจสอบล ำดบัที่ 3 มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงนิ  

 
บรษิัทขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  
2. ขอบเขต หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ตลำดหลกัทรพัย์
ก ำหนด 

    
   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
                       (นำงทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต) 
                             กรรมกำรผูจ้ดักำร 
   (ตราประทบั) 
 
   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 
                       (นำยโสภณ บณุยรตัพนัธุ)์ 
                             กรรมกำรบรหิำร 


