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ที ลข.

/
สิงหาคม

เรือง แจ้งแต่งตังประธานกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิงทีส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F - )
ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครังที /
ในคราวประชุมเมือ
วัน ที สิงหาคม
มีมติแต่ งตัง นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพ วิศ วกุล เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผ ลตังแต่ วนั ที
สิงหาคม
เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ ได้แนบแบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F - ) มาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สํานักเลขานุการบริษทั
โทร.
ต่อ

-

แบบ F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล ดํารงตําแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562
 กําหนด/เปลีย่ นแปลงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
-ยังไม่เปลีย่ นแปลงโดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ……………………..
….
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นางกรศิริ พิณรัตน์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 9 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุไรรัตน์ นิลดํา
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 1
มีความรูท้ างด้านบัญชีและประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1.ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ น อิ สระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เข้า
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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(5) พิจารณารายการเกีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
(6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม ของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(8) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(7) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั 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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