ที่ GLOBAL/SET/201904
วันที่ 23 เมษายน 2562
เรื่ อง แจ้ งการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่แนบมาด้ วย แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ตามที่ บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จ ากัด (มหาชน)(“บริ ษัท ”) ได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2562 เมื่อ วันที่
23 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ นายไพโรจน์ เจือประทุม ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง
2. แต่งตัง้ ดร.บุญชัย พิทักษ์ ดารงกิจ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยง
3. แต่งตัง้ พลตารวจเอก กวี สุภานันท์ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 23 เมษายน 2562 เป็ น ต้ นไป ทัง้ นี ไ้ ด้ แ นบแบบแจ้ ง รายชื่ อ และขอบเขตการดาเนิน งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1) มาพร้ อมกันนี ้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทรู สุริยวนากุล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

F 24-1
ด้ วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน ) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้
มีมติแต่งตัง้ นายไพโรจน์ เจือประทุม ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง และ ดร.บุญชัย พิทักษ์
ดารงกิจ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 เมษายน 2562

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นายไพโรจน์ เจือประทุม วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร.บุญชัย พิทกั ษ์ดารงกิจ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ดร.วงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง นางสาวพรทิพย์ ศรี ฐาน
พร้ อมนี ้ได้ แนบหนังสือประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่าน(ลาดับที่ 1-2) มาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจ ารณา คัดเลือ ก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้
5. พิจ ารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่ อ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

…………………………………………………กรรมการ
(นายวิทรู สุริยวนากุล)

