
เลขท่ี 2560-008 
 
วนัท่ี 5 เมษายน 2560 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เร่ือง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 
 
เอกสารแนบ แบบ F24-1 แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) อา้งถึงการพน้จากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากการเกษียณอายขุองนาย

สุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ และการแต่งตั้งนางลิน เยน คอ็ก เป็นกรรมการอิสระ โดยท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 

1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนในวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั  โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนน

เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 

 

บริษทัฯ ขอแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงการแต่งตั้งดงัต่อไปน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 2/2560 ซ่ึงไดจ้ดัประชุมข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม 

    นายกาํธร ศิลาอ่อน ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้ผลตั้งแต่

วนัท่ี 4 เมษายน 2560 

    นางลิน เยน คอ็ก ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 

2560 และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี  

 

ดงันั้น รายนามคณะกรรมการตรวจสอบภายหลงัการแต่งตั้งในคร้ังน้ีปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบทา้ย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
___________________________________  ____________________________________ 
       (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)     (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 

                                กรรมการผูจ้ดัการ              กรรมการ 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ/ประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จาํกดั (มหาชน)......................................................................... 

ครัง้ที ่…2/2560…...............  เมือ่วนัที.่............4 เมษายน 2560 ............................................. ไดม้มีตดิงัต่อไปน้ี 

   แต่งต ัง้/ต่อวาระ  

     ประธานกรรมการตรวจสอบ  

             คอื (1)   นายกาํธร ศิลาอ่อน         

                           กรรมการตรวจสอบ 

             คอื (1)   นาง ลนิ เยน ค็อก    

 
 โดยการแต่งต ัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่   4 เมษายน 2560 

 
 กาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

.............................……ไมเ่ปลีย่นแปลง…………...........................……………………………………….............................. 

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

 โดยการกาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่………-………………  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายกาํธร ศิลาอ่อน     วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …1…ปี 11 เดอืน 10 วนั    

  2. กรรมการตรวจสอบ นางลนิ เยน ค็อก       วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …2….ปี  

               มผีลนบัจากวนัที ่4 เมษายน 2560               

  3. กรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์ วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …1…ปี 11 

เดอืน 10 วนั 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ไมไ่ดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

 พรอ้มน้ีไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจาํนวน …2…… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ลาํดบัที ่ …1 2 และ 3……  มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอที่จะสามารถทาํหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ

การเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายงานทางการเงนิมกีารจดัทาํอย่างถกูตอ้ง และมกีารเปิดเผยขอ้มลู

อย่างครบถว้น 

2. สอบทานเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพและ

พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งต ัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯและเสนอแนะการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอย่างสมํา่เสมอ 

4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏบิตัขิองสากลและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

5. สอบทานเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัฯปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

รวมท ัง้กฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

6. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งต ัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชแีละเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัริวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ 

7. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ท ัง้น้ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั และเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มกีาร

เปิดเผยอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทัฯ  

9. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายและดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งัน้ี 

1. กรรมการตรวจสอบมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการผูจ้ดัการ 

           (    คาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ  ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 
            (      คูชรู คาล ีวาเดยี   )             


