บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 035/0562
3 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอแจ้งว่า พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุ จริ ต ได้พน้ จาก
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ สระ เนื่ องจากครบวาระและไม่ประสงค์ที่จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อ โดยมีผลในวันที่ 30 เมษายน 2562
โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 มีมติ
แต่งตั้ง พลอากาศเอกสุ รศักดิ์ มีมณี เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุ จริ ต โดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหำชน)
-ลงนำม(นำยศุภฤกษ์ ณ สงขลำ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ

1/1
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 TP&T Tower 1, 14 Floor Soi Vibhavadee-Rangsit 19 Tel :
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fax :
ทะเบียนเลขที่ 0107554000097
Registration No. 0107554000097
th

(662) 936-1661-2
(662) 936-1669

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ..............................……………………………………….....................................................
1/2562 เมือ่ วันที.่ .........................................................
30 เมษายน 2562
ครัง้ ที่ ……...............
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
 กรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ

(1) พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

30 เมษายน 2562
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ ……………………………..…
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร.กาพล ปัญญาโกเมศ

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

ดร.ศิรเิ ดช คาสุพรหม

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

1 ปี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

ปี

4. กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิทยา อานาจศฤงคาร

1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน ………
2 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ลาดับที่ ………
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก
และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบ
บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ก็ได้
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผู ้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่
ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษทั เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีเ่ ข ้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวเพือ่
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุม

ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายและ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั โดยให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรนี้
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
8) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข ้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)

