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เรื่อง      แจง้ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
เรยีน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
            ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 

 
 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”)  ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  ครัง้ที ่4/2562  
เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562  ไดม้มีตต่ิอวาระคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
  1) นายจเดจ็ อนิสวา่ง  กรรมการอสิระ และประธานตรวจสอบ 
  2) นายสวุฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
  3) นางพวงทพิย ์  ศลิปศาสตร ์          กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
                 โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565) และมขีอบเขต
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเหมอืนเดมิ 
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  1) นายสวุฒัน์  สมัมาชพีวศิวกุล  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
      (วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565) 
  2) นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์    กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
     (วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี (เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565) 
  3. นางสาวจุฑาทพิย ์อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
     (วาระการด ารงต าแหน่งเหลอื 1 ปี ถงึ 30 เมษายน 2563) 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

(นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02 1834567 #012-4014 
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F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่4/2562  เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562  

 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี ้
  ต่อวาระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ    กรรมการตรวจสอบ 

     คอื  (1) นายจเดจ็ อนิสว่าง  ดาํรงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ดาํรงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
(3) นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ ดาํรงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  

 

 โดยการต่อวาระใหม้ผีล ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
 

  กาํหนด/เปลีย่นแปลงขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
                                                        -ยงัไม่เปลีย่นแปลง- 
 

โดยการกาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบดงักล่าวใหม้ผีล …………………….. 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายจเดจ็ อนิสว่าง  วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 3 ปี  
2. กรรมการตรวจสอบ   นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 3 ปี  
3. กรรมการตรวจสอบ   นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์ วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 3 ปี  
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางจุไรรตัน์   นิลดาํ  
 

โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัที ่2 มคีวามรูท้างดา้นบญัชแีละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้  
1.ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 

(1) สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
และ/หรอื กำรว่ำจ้ำงบรษิัทตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบ
ภำยใน 

(3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พจิำรณำ คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เขำ้
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(5) พจิำรณำรำยกำรเกีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

(6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
(1) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
(2) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในบรษิทั 
(3) ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
(7) ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 (7)  ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำย ดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 
         ตรวจสอบ 

 
บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 
1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
2. ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 
 

ลงชื่อ ………………………………………กรรมการ 
                                    (นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ)์ 

 
 
ลชื่อ ………………………………………กรรมการ 

                                    (นายพลัลภ เหมะทกัษณิ) 
 
 

 

             


