เลขที่

BT012/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ดังนี้
1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริ ษท
ั 3 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

นายปริ ญญา
2) นายจิตเกษม
3) ดร.สกุล
1)

ศนิวารวรุ ณ
แสงสิ งแก้ว
พจนารถ

นายปริ ญญา ศนิวารวรุ ณ และ ดร.สกุล พจนารถ ได้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตามวาระแล้ว และแจ้งความประสงค์ไม่ต่อ
วาระกรรมการ โดยรออนุมตั ิการลาออกอย่างเป็ นทางการตามกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23
เมษายน 2563 อย่างไรก็ตามการเลื่อนการจัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้น ในปี 2563 นั้นยังมีความไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั มาตรการจัดการของ
รัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งท่านมีความจาเป็ นต้องไปเริ่ มทาหน้าที่อื่น สาหรับ นายจิตเกษม แสงสิ งแก้ว ท่าน
ติดภารกิจทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2.

อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1) นายอดิศกั ดิ์
เทพอาสน์
แทน ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒั น์ ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่
2) นางพรภัทร์
วิฑูรชาติ
แทน นายจิตเกษม แสงสิ งแก้ว โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมที่ยงั คงเหลืออยู่

3.

อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ดังนี้
1) นายอานุภาพ
จามิกรณ์
ดารงตาแหน่ง
2) นายอดิศกั ดิ์
เทพอาสน์
ดารงตาแหน่ง
3) นางพรภัทร์
วิฑูรชาติ
ดารงตาแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1 และ 3 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินบริ ษทั ฯ ได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่ อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั .........บลิส -เทล จากัด (มหาชน)....ครั้งที่ …4/2563..... เมื่อ
วันที่.........12 พฤษภาคม 2563................. ได้มีมติดงั ต่อไปนี้


แต่งตั้ง
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

1. นายอานุภาพ จามิกรณ์
2. นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์
3. นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ
ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นไป
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
-ไม่มีโดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ …………-……………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

……นายอานุภาพ จามิกรณ์………… วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …1……ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

……นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์……

3. กรรมการตรวจสอบ

……นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ………… วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …2……ปี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …2……ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ………นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา……………………………………………
พร้อมนี้ ได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …3…… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ …1,3…… มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณา
ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้า
ร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
7. ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
8. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นางเพชรัตน์ ทองแตง )
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( นายธนบูลย์ ทองแตง )

