ที่ อสย. 040 / 2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

อนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( แบบ F 24-1 )
บริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาและมีมติสาํ คัญต่าง ๆ ดังนี้
1. มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายชัย จรุ งธนาภิบาล และพลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560
2. มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา นายสิ ทธิ ชยั ชัยเกรี ยงไกร และนายประเสริ ฐ เมฆวัฒนา เป็ นกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560
3. มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ และพลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เป็ นกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง มีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
4. มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายศิริพล ยอดเมืองเจริ ญ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง นายชัย
จรุ งธนาภิบาล และนายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ์ เป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง มี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเกียรติศกั ดิ์ เลิศศิริอมร )
เลขานุการบริ ษทั

F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่ อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้
มีมติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตั้ง

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล
(2) นายชัย จรุ งธนาภิบาล
(3) พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 1 เมษายน 2560

กรรมการตรวจสอบ

 กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายละเอียด

ดังนี้ เพิม่ เติมขอบเขตให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ หากภายหลัง
ทราบว่ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม โดยการเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล
2. กรรมการตรวจสอบ
นายชัย จรุ งธนาภิบาล
3. กรรมการตรวจสอบ
พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

นางสางดวงเดือน กาญจโนภาส

พร้อมกันนี้ได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลําดับที่ 2 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และมีหน้าที่เสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ หากภายหลังทราบว่ามี
คุณสมบัติไม่เหมาะสม
5. เข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการของ
บริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายประเสริ ฐ เมฆวัฒนา)
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายเกรม แอนโทนี่ ค้อกซ) 9.00.หลั

