ที่ CTW 007/2564
12 มีนาคม 2564

เรื่ อง

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกาหนดตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยมีรายนามดังนี้
1) นายพรวุฒิ สารสิ น
2) นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
3) นายสตีเฟ่ น ซ่วย กู่

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึงขอนาส่ งแบบแจ้งรายชื่อ
และขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นางสุนันทา แพงศุข(นางสุ นนั ทา แพงศุข)
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (การเงิน)

F 24-1

แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
12 มีนาคม 2564
.

.

.

.

.

จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
ได้มีมติดงั ต่อไปนี้

.

.

ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ

กรรมการตรวจสอบ

(1) นายพรวุฒิ สารสิ น

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

กรรมการตรวจสอบ

(3) นายสตีเฟ่ น ซ่วย กู่

กรรมการตรวจสอบ
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.

.
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โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
…………….............................………………......................……………………………………….......
…………………………...............................………………...........................…………………….……
โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่
.

.

.

.

.

.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพรวุฒิ สารสิ น

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

นายสตีเฟ่ น ซ่วย กู่

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ

.

3. กรรมการตรวจสอบ

.

.

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

.

.

นางสาวกาญจนา เอนกวศินชัย

.

.

3 ปี
3 ปี

.

พร้อมนี้ได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ 2 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
.

.

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
1 สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผลและพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
อื่นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั
6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
-นายเกษม กุหลาบแก้ วลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นายเกษม กุหลาบแก้ว )
(ตราประทับ)
-นางสุนันทา แพงศุข ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( นางสุ นนั ทา แพงศุข )

