TYCN 025/64
20 ตุลาคม 2564
เรื่อง แตงตั้งและตอวาระกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) (แกไขครั้งที่ 2)
เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอแจงใหทราบวา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ไดมีมติดังนี้
1) อนุมัติแตงตั้ง นายนาวิน วองชาญกิจ ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เปนตนไป ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงประกอบดวย
สมาชิก ดังนี้
1. นายนาวิน วองชาญกิจ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรวัฒน หวาง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายพิพัฒน หวัง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2) อนุมัติตอวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายนาวิน วองชาญกิจ

วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ

3 ป

2. กรรมการตรวจสอบ นายจิรวัฒน หวาง

วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ

3 ป

3. กรรมการตรวจสอบ นายพิพัฒน หวังพิชิต

วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ

3 ป

ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวน
ั ที่ 14 สิงหาคม 2564 เปนตนไป
จึงเรียนมายังทานเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
............................................
(นายนัธทวัฒน ฐานาภิญญานันท)
กรรมการ

1

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2564 เมือ่ วันที่ 20
ตุลาคม 2564 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 ต่อวาระ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายจิรวัฒน์ หวาง
(2) นายพิพฒั น์ หวังพิชติ

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2564


แต่งตัง้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายนาวิน ว่องชาญกิจ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 (วาระของคุณนาวิน ว่องชาญกิจ ตัง้ แต่งวันที่ 14 สิงหาคม 2564
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายนาวิน ว่องชาญกิจ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายจิรวัฒน์ หวาง

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายพิพฒั น์ หวังพิชติ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวหวง ฉ่ าย ถิง

.

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ 1 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษ ทั มีระบบการควบคุ ม ภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีป ระสิทธิผ ล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผู ส้ อบบัญ ชี ของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เขา้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(3) ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ตั ิ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามกฎบัตร
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู ถ้ ือหุน้ และผู ล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชือ่ ………………………………………………… กรรมการ
(นายนัธทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์)
(ตราประทับ)
ลงชือ่ …………………………………………………กรรมการ
(นางสาวหวง เฟิ่ ง เหมย)

