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เรื่อง  แต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ และเปลีย่นแปลงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) 
 
 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่6/2562 ในคราวประชมุเมื่อวนัที ่27 
มถุินายน 2562  มมีตดิงันี้ 
 1.แต่งตัง้นางกรศริ ิพณิรตัน์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการทีล่าออก โดยมวีาระ
การด ารงต าแหน่งตามวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการลาทีอ่อก มผีลตัง้แต่วนัที ่27 มถุินายน 2562 เป็นตน้ไป 
 

 2.เปลีย่นแปลงต าแหน่ง นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ ต าแหน่งใหม่ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
นายพลัลภ เหมะทกัษณิ ต าแหน่งใหม่ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มผีลตัง้แต่งวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทร.02 1834567 ต่อ 4012-4014 
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F 24-1 
แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จาํกดั (มหาชน) ครัง้ที ่6/2562  เมื่อวนัที ่27 มถุินายน 2562  

 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี ้
 
  แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ 
  

     คือ  นางกรศิริ พิณรตัน์    ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
 

 โดยการแต่งตัง้ใหม้ผีล ณ วนัที ่27 มถุินายน 2562 
 

  กาํหนด/เปลีย่นแปลงขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 
                                                        -ยงัไม่เปลีย่นแปลง- 
 

โดยการกาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบดงักล่าวใหม้ผีล …………………….. 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย 
1. กรรมการตรวจสอบ          นายสวุฒัน์   สมัมาชพีวศิวกุล      วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 2 ปี 10 เดอืน  
2. กรรมการตรวจสอบ          นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์     วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 2 ปี 10 เดอืน 
3. กรรมการตรวจสอบ             นางกรศริ ิ    พณิรตัน์     วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 2 ปี 10 เดอืน 
   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางจุไรรตัน์   นิลดาํ  
 

พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัที ่1 
มคีวามรูท้างดา้นบญัชแีละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมคีุณสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้  
1.ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และ/หรอื การว่าจ้างบรษิัทตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เขา้
ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(5) พจิารณารายการเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในบรษิทั 
(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 (7)  ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมาย ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
         ตรวจสอบ 

 
บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 
1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
2. ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

 
 

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

 
 
ลชื่อ ………………………………………กรรมการ 

                                    (นายพลัลภ เหมะทกัษณิ) 
 
 

 

             


