
 

 

 

ท่ี TRITN-SET 007/2565 

 

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง แจง้การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 

 

 ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ไดมี้มติให้เลือกตั้ง

กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ (1) นายณัฐดนยั 

อินทรสุขศรี (2) นายอดิพงษ ์ภทัรวกิรม (3) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชยั และ (4) นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ ์

 

 เน่ืองจาก กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ดงักล่าวขา้งตน้ กล่าวคือ (1) นายณฐัดนยั อินทรสุขศรี และ (2) นายอดิพงษ ์ภทัรวกิรม 

นอกจากไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแลว้ ท่านยงัไดรั้บการเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบดว้ยเช่นกนั  

 

ดงันั้น บริษทัจึงขอแจง้แบบรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) ของกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 2 ท่าน ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                    (นายวรพงษ ์วฒิุพฤกษ)์ 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

         บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีผู่ถ้อืหุน้บรษิทัไทรทนั โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2565 เมือ่วนัที ่28 เมษำยน 2565 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวำระ  

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                     กรรมกำรตรวจสอบ 

 คือ  (1) นำยณฐัดนยั อนิทรสุขศร ี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  (2) นำยอดพิงษ ์ภทัรวกิรม  กรรมกำรตรวจสอบ 

  (3) .............................................................................................................................................. 

  (4) .............................................................................................................................................. 

 โดยกำรแต่งตัง้/ต่อวำระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่28 เมษำยน 2565 

 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

…………………………...............................………………...........................………………………………………........................ 

 โดยกำรก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบดงักลำ่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นำยณฐัดนยั อนิทรสุขศร ี   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี                   

  2. กรรมการตรวจสอบ นำยอดพิงษ ์ภทัรวกิรม   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.หญงิกดิำนนัท ์คมข ำ  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี                

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงสำวพชิญส์นิี วงศป์รำโมทย ์

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน ……… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ล ำดบัที ่1-3 มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหนำ้ทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

• สอบทำนใหบ้ริษทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชีภำยนอก

และผูบ้ริหำรที่รบัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิท ัง้รำยไตรมำส และประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะใหผู้ส้อบ

บญัชสีอบทำนหรอืตรวจสอบรำยกำรใดๆ ทีเ่หน็วำ่จ ำเป็น และเป็นเรื่องส ำคญัในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัก็ได ้

• สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล และ

พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหนำ้

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

• สอบทำนกำรปฏบิตัิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

• พจิำรณำ คดัเลอืก และใหข้อ้เสนอในกำรแต่งตัง้ เลอืกกลบัมำใหม ่เลกิจำ้ง และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

• เขำ้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 

• สอบทำนควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และก ำหนดนโยบำยกำรรบับริกำรอื่นที่มใิช่กำรสอบบญัชีจำกส ำนกังำนสอบบญัชี

เดยีวกนั 

• พจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และเสนอขออนุมตัเิปลีย่นแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

• พิจำรณำสอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตำมกฏหมำย และ

ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  ท ัง้นี้  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว สมเหตุสมผล และเป็นประโยช นสู์งสุดต่อ

บรษิทั 

• สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธิผล 

• พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้ง 

และพจิำรณำผลกำรปฏบิตังิำน ควำมดคีวำมชอบหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

• สอบทำน และใหค้วำมเหน็ต่อแผนตรวจสอบภำยใน กำรปฏบิตัิงำนของส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกบัผูส้อบ

บญัช ี

• จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  ซึง่รำยงำนดงักลำ่วตอ้งลงนำมโดย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

      (         นำงสำวหลยุส ์เตชะอบุล          ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

      (          นำยวรพงษ ์วุฒพิฤกษ ์          )           


