
 

        วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 

เร่ือง การแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการชดุย่อย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) 

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2562 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านเพ่ือทดแทนกรรมการท่ี

ลาออก ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเรวตั ฉ่ําเฉลิม 

(แทนนายชวลิต อตัถศาสตร์) 

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

2. นางกรรณิการ์ งามโสภี  

(แทนนายอรรถพร ข่ายมา่น) 

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายจกัร บญุ-หลง  

(แทนนายธีระ วิภชูนิน) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตัง้นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

 ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยดงักล่าวข้างต้นมีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 

2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จงึขอแจ้งสรุปรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ดงันี ้

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ  

2. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายเรวตั ฉ่ําเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

6. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 
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7. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

8. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 

10. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 

11. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

12. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

13. นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - 

กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร 

14. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน 

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด และจะแจ้งให้ทราบในโอกาส

ตอ่ไป 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8255/8261 โทรสาร 02 067 9044 
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แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการ/ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บริษทั สยามแมค็โคร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2562  เม่ือวนัท่ี 28 

สิงหาคม 2562  ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

  แต่งตั้ง/ต่อวาระ  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ              กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  1. นายโชติ โภควนิช ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการตรวจสอบ 

  3. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการตรวจสอบ 

 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ใหมี้ผล ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 

  กาํหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- เหมือนเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง - 

 โดยการกาํหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผดิชอบดงักล่าวใหมี้ผล ณ วนัท่ี ………………… 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชติ โภควนิช วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1 ปี  8 เดือน 

  2. กรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1 ปี  8 เดือน 

  3. กรรมการตรวจสอบ นายจกัร บุญ-หลง วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลือ 1 ปี  8 เดือน 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวบุษกร รักการคา้ 

 

 พร้อมน้ีไดแ้นบหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบจาํนวน  2  ท่าน (นางกรรณิการ์ งามโสภี 

และ นายจกัร บุญ-หลง) มาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบลาํดบัท่ี 1 - 3  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถ

ทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก เพ่ือ

พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5. พิจารณาเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทัฯ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง 

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือขอ้สังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

(ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัของ

บริษทัฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

9. ปฏิบติังานในกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นพอ้งดว้ย 

 

บริษทัขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

2. ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์

กาํหนด 

    

   ลงช่ือ ………………………………………………… กรรมการ 

( นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์) 

   (ตราประทบั) 
 

   ลงช่ือ …………………………………………………กรรมการ 

( นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ) 
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