F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษำยน
2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้
 ต่อวำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรตรวจสอบ




คือ (1) ศำสตรำจำรย์กิตติคุณนำยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
(2) พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
(3)
(4)
โดยกำรแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออก
ตำมวำระเพื่อกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่งเป็นต้นไป
กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
- ไม่มี โดยกำรกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มีผล ณ วันที่

-

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

วาระการดารงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี1

2. กรรมการตรวจสอบ

พลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

วาระการดำรงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี1

3. กรรมกำรตรวจสอบ

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณนำยแพท์ภิรมย์ กลมรัตนกุล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี1

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำวนันทำวดี สันติบัญญัติ
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน
ลำดับที่

ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ

1 มี ควำมรู้และประสบกำรณ์ เพี ยงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ ำเชื่ อถือของ

งบกำรเงิน

1

2

หรือ จนสิน้ สุดวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ของตน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. หน้ำที่หลักคือช่วยคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงสมบูรณ์ เกี่ยวกับรำยงำนทำง
กำรเงินและกำรบริหำร และกำรควบคุมภำยใน
2. กำรพิจำรณำด้วยควำมระมัดระวังควรเป็นไปตำมคำแนะนำที่ประกำศโดยตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ดังต่อไปนี้
3.1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
3.2 สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3.3 สอบทำนให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3.4 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
3.5 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้ อ ก ำหนดของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ ำ รำยกำรดั งกล่ ำ วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3.6 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีข องบริษัท ซึ่ งรำยงำน
ดั งกล่ ำว ต้ อ งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อมู ล อย่ ำงน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม ของกรรมกำรตรวจสอบ
แต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

3
3.7 ปฏิ บั ติ ก ำรอื่น ใดตำมที่ ค ณะกรรมกำรของบริ ษั ท มอบหมำยด้ วยควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
4. ดำเนินงำนในทุก ๆ เรื่องที่กฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศ
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยกำหนดให้ เป็ น หน้ ำที่ ห รื อสิ่ งที่ ต้อ งด ำเนิ น กำรส ำหรั บ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
บริษัทขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์
กำหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นำยธีรศักดิ์ นำทีกำญจนลำภ)

