
 

 

ที SONIC-026/2562 
วนัที 8 พฤศจิกายน 2562 
 

เรอืง แจง้แตง่ตงักรรมการบรษัิท ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิงทสี่งมาด้วย แบบแจง้รายชือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
 
 บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน)  “บรษัิท” ขอเรียนใหท้ราบวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดมี้มติในการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครงัที 5/2562 เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2562 ดงันี 
 
  1. แตง่ตงันายรฐัวฒัน ์  ศขุสายชล เป็น เป็นกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทดแทน
หม่อมหลวง พชัรภากร เทวกลุ ซงึไดล้าออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมือวนัที 30 
กนัยายน 2562 

ดงันนั คณะกรรมการตรวจสอบ จงึประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงันี 
 (1) รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (2) นายกณวรรธน ์ อรญั    กรรมการตรวจสอบ 
 (3) นายรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล     กรรมการตรวจสอบ 
 

2. แตง่ตงัรองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ทดแทน
หม่อมหลวง พชัรภากร เทวกลุ ซงึไดล้าออกจากตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เมือวนัที 
30 กนัยายน 2562 

ดงันนั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จงึประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ดงันี 
(1) รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน 
(2) นายกณวรรธน ์ อรญั   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
(3) ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
 
 

 
 



 

 

 
ทงันี ใหมี้ผลตงัแตว่นัที  8 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป 

 
 จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) 

 
-ลงนาม-  -ลงนาม- 

(ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท)์  (นายรนทั เลียวเลิศสกลุชยั) 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
F 24-1 

แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ดว้ย ทปีระชุมคณะกรรมการบร ิษัท  โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกัด (มหาชน) ครงัที 5/2562 เมือวนัที 8 พฤศจกิายน  

2562 ไดมี้มติดงัตอ่ไปนี 

 แตง่ตงั / ตอ่วาระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ              กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) …………นายรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล…………………….กรรมการตรวจสอบ……………………… 

     (2) ………............………………………………………........................................................................... 

     (3) ………............………………………………………........................................................................... 

 

 โดยการแตง่ตงั / ตอ่วาระ ใหมี้ผล ณ วนัที 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป 

 กาํหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึมีรายละเอียด ดงันี 

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

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

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

 โดยการกาํหนด/เปลียนแปลง ขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบดงักลา่วใหมี้ผล ณ วนัที …………............... 

   

คณะกรรมการตรวจสอบของบร ิษัทฯ  ประกอบด้วย:          

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ   วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 

           1 ปี(สามญัผูถื้อหุน้ 2563)                       

2. กรรมการตรวจสอบ               นายกณวรรธน ์อรญั         วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1 ปี(สามญัผูถื้อหุน้ 2563)               

3. กรรมการตรวจสอบ               นายรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล    วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1ปี(สามญัผูถื้อหุน้ 2563) 

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางโสฬสญา  เขมสขุ 

 

พรอ้มนีไดแ้นบหนงัสือรบัรองประวติัของกรรมการตรวจสอบมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัที 1 ถึง 3 มี ความรูแ้ละ

ประสบการณเ์พียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 

 



 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ มีขอบเขต หนา้ที และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี 
1. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการจัดทาํ และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น เพียงพอ เชือถือได ้และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารทีรบัผิดชอบจดัทาํรายงาน
ทางการเงิน ทงัรายไตรมาส และประจาํปี 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3. พิจารณาผลการตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกียวกบัระบบการควบคมุ

ภายใน และเสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รวมทงัติดตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะนนั 
4. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะทีเกียวกับระบบควบคุม

ภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 
5. พิจารณาใหค้วามเห็น และใหข้อ้สังเกตงบประมาณ และอัตรากาํลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือเสนอฝ่าย

บรหิารเป็นผูอ้นมุติั 
6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตงั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เพือใหไ้ดผู้ส้อบบญัชีทีมีความเป็นอิสระ โดยคาํนึงถึง

ความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนนั และประสบการณ์
ของบุคลากรทีไดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบบญัชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบติังานในปีทีผ่านมา ตลอดจนพิจารณา
ถอดถอนผูส้อบบญัชี ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
อนมุติัตอ่ไป 

7. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตาม พ.ร.บ. ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
8. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามทีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

และใหล้งนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทงัเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิท 
8.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างต่อเนือง รวมทังให้แนวทาง และ 

ขอ้เสนอแนะทีจาํเป็นเพือการพฒันา 
8.2 ใหค้วามสาํคัญโดยส่งเสริมใหบ้ริษัทกาํหนดเรืองการกาํกับดูแลกิจการทีดี ไวเ้ป็นวาระประจาํของการประชุม 

คณะกรรมการบรษัิท และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบรษัิท 
8.3 ติดตามใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. 

จากเลขานกุารบรษัิท ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแตว่นัทีบรษัิทไดร้บัรายงานนนั 
8.4 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเสียงอย่างเป็นระบบมาตรฐานทีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 
8.5 รว่มกบัคณะทาํงานบรหิารความเสียง และฝ่ายบรหิารในการพิจารณา และใหค้วามเห็นในรายงานผล และรายงาน

ความคืบหนา้การบรหิารความเสียงของบรษัิท 
 
 
 
 



 

 

8.6 สอบทานการดาํเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อตา้นการทจุริต หรือการคอรร์ปัชนั รวมทงัรายงานทางการ
เงิน ระบบการควบคมุภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพือใหม้นัใจวา่ การปฏิบติังานของหน่วยงานตา่งๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบปฏิบติั และมาตรฐานทางจรยิธรรมทีดี หากพบ 
หรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการ หรือการกระทาํใด ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบรษัิท รวมถึงการทจุรติ หรือการคอรร์ปัชนั คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดงักล่าว
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

8.7 ปฏิบติัการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที และความรับผิดชอบทีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ในขณะทีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อ
บคุคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบรษัิททงัคณะ 

8.8 มีหนา้ทีตามทีตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศกาํหนดเพิมเติม 
8.9 กาํกับดูแลใหมี้กระบวนการรบัแจง้เบาะแส ในกรณีทีพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสยั หรือพบ

เห็นการกระทาํอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ จรรยาบรรณ หรือ
นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ เพือใหค้วามมนัใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนทีเป็นอิสระ 
และมีการดาํเนินการในการติดตามทีเหมาะสม 

8.10  ควบคมุดแูล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาํเป็น 
 
บรษัิทฯ ขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี 
1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  
2. ขอบเขต หนา้ที ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
 
 
 
  

บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) 
 

-ลงนาม-  -ลงนาม- 
(ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท)์  (นายรนทั เลียวเลิศสกลุชยั) 
ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  กรรมการ 

 
 
 


