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ที่ ฟ. 11/2565  
 
 12 พฤษภาคม 2565 
 
เร่ือง แจ้งการตอ่วาระกรรมการตรวจสอบ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) จ านวน 1 ฉบบั 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมช่ือ บริษัท ฟินนัซ่า จ ากัด 
(มหาชน)) ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมกลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

(1) นายชาญมน ูสมุาวงศ์ ด ารงต าแหนง่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายอคัรรัตน์  ณ ระนอง ด ารงต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายณฐัวฒุิ เภาโบรมย์ ด ารงต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี (ตัง้แต่วนัที่ 19 มิถุนายน 2565 ถึง วนัที่ 18 มิถุนายน 2566) และมีขอบเขต 
หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิมทกุประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
                บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
  
 

 (นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์) 
 กรรมการผู้จดัการ 



F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 

ได้มีมติดงัตอ่ไปนี ้

  แตง่ตัง้/ตอ่วำระ  

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ             กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ  (1) นำยชำญมน ูสมุำวงศ์ 

(2) นำยอคัรรัตน์ ณ ระนอง 

  (3) นำยชำญมน ูสมุำวงศ์   

 โดยกำรแตง่ตัง้/ตอ่วำระ ให้มีผล ณ วนัท่ี 19 มิถนุำยน 2565 

  ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้

  ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลง         

 โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วให้มีผล ณ วนัท่ี  -  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:          

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยชำญมน ูสมุำวงศ์ วำระกำรด ำรงต ำแหนง่คงเหลอื  1 ปี  

 2. กรรมการตรวจสอบ นำยอคัรรัตน์ ณ ระนอง วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  1 ปี 

 3. กรรมการตรวจสอบ นำยณฐัวฒุิ เภำโบรมย์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื  1 ปี 

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ     นำงสำววิภำ  นิลโสภณ 

 พร้อมนีไ้ด้แนบหนงัสือรับรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน     -     ท่านมาด้วย  โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ล ำดบัท่ี      3     มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

1) สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน  (Internal 

audit) ที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก จ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3) พิจำรณำนโยบำยและแนวปฏิบตัิต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบั
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และรับเร่ืองแจ้งเบำะแสกำรท ำทจุริตคอร์รัปชัน่และตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รับแจ้ง 
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4) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

5) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
8) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัทขอรับรองตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ดงันี ้

1. กรรมกำรตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด  

2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ตลำดหลกัทรัพย์

ก ำหนด 

    

   ลงช่ือ ……………………………………………… กรรมการ 

            (   นำยวรสทิธ์ิ  โภคำชยัพฒัน์   ) 
    
  (ตราประทบั) 
 
   ลงช่ือ ………………………………………………กรรมการ 

                 (   นำยเจมส์  มำร์แชล   )       


