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วันที่ 25 เมษายน 2562
เรื่อง

แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มมี ติต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1) นายจเด็จ
2) นายสุวฒ
ั น์
3) นางพวงทิพย์

อินสว่าง
สัมมาชีพวิศวกุล
ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ และประธานตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) และมีขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเหมือนเดิม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1) นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565)
2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี (เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2565)
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(วาระการดารงตาแหน่งเหลือ 1 ปี ถึง 30 เมษายน 2563)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สานักเลขานุการบริษทั
โทร.02 1834567 #012-4014

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 ต่อวาระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายจเด็จ
อินสว่าง
ดํารงตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
(3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
โดยการต่อวาระให้มผี ล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 กําหนด/เปลีย่ นแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
-ยังไม่เปลีย่ นแปลงโดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ……………………..
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย
….
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจเด็จ
อินสว่าง
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสุวฒ
ั น์
สัมมาชีพวิศวกุล วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุไรรัตน์ นิลดํา
โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 2 มีความรูท้ างด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1.ขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
(1) สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เ หมำะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ำรณำควำมเป็ น อสระของหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษัทตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน
(3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เข้ำ
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
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(5) พิจำรณำรำยกำรเกีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
(6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดัง กล่ ำ วต้ อ งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล อย่ ำ งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
(2) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในบริษทั
(3) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร
(Charter)
(8) รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
(7) ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชื่อ ………………………………………กรรมการ
(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)

ลชื่อ ………………………………………กรรมการ
(นายพัลลภ เหมะทักษิณ)
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