เลขที่

BT017/2020
วันที่ 13 สิ งหาคม 2563

เรื่ อง
เรี ยน

แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม
2563 โดยมีมติแต่งตั้งนายพินิจ วุฒิพนั ธุ์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 สิ งหาคม 2563
เป็ นต้นไป
ทั้งนี้นายอานุภาพ จามิกรณ์ ซึ่ งเดิมดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ ษทั และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ
ลาออกจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ยงั คงดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยได้ส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมกันนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางเพชรัตน์ ทองแตง)
กรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั .........บลิส-เทล จํากัด (มหาชน).................ครัง้ ที่ …6/2563…...............
เมือ่ วันที.่ ........13 สิงหาคม 2563......................................... ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ 
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .......นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ.์ ...........................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ ……13 สิงหาคม 2563………………………..…
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................……………….....................-......………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ……-…………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

……นายพินิจ วุฒพิ นั ธุ…์ ………………

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …3……ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

……นายอดิศกั ดิ์ เทพอาสน์………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …2……ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

……นางพรภัทร์ วิฑูรชาติ………………… วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ …2……ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ………นางสาวพัชรวลัย อติชาทิพย์จินดา……………………………………………
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน …1…… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ …1,3…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริษทั มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็ น
อิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
8. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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(ตราประทับ)

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(
นางเพชรัตน์ ทองแตง
)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(
นายธนบูลย์ ทองแตง

