
 

 

 

เลขท่ี 2565 - 10 
 

วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง  แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2565 
 

เอกสารแนบ  แบบฟอร์ม F24-1 (แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) 

 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติต่าง ๆ ของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2565 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 12:30 น. ดงัน้ี 

• ท่ีประชุมมีมติเปล่ียนแปลงช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็น คณะกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง 

• ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

• ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์กรรมการอิสระ เป็นกรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเส่ียง โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

• ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์กรรมการอิสระ  เป็นกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี    

4 เมษายน 2565 

• ท่ีประชุมมีมติแกไ้ขวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการชุดย่อยทั้งหมด (รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ) จากวาระการดาํรงตาํแหน่ง 2 ปีเป็นวาระท่ีสอดคลอ้งกนักบัวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านใน

คณะกรรมการบริษทัฯ  

 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบทา้ย 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

___________________________________  ____________________________________ 

                             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)            (นายกอตมั คูรานา) 

              กรรมการผูจ้ดัการ             กรรมการบริหาร 



F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ/ประชมุผูถ้อืหุน้ บริษทั พรีเชยีส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)......................................................................... 

ครัง้ที ่......…3/2565….....  เมือ่วนัที.่............4 เมษายน 2565 ............. ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

   แต่งตัง้/ต่อวาระ  
         ประธานกรรมการตรวจสอบ  
             คือ (1)    
                           กรรมการตรวจสอบ 
             คือ (1)   นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์   
 
 โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่   4 เมษายน 2565 
 
 กาํหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

.............................……ไม่เปลีย่นแปลง…………...........................……………………………………….............................. 

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

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

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ      นายกาํธร ศิลาอ่อน                วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …3…ปี      

2. กรรมการตรวจสอบ      ศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์   วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …2…ปี    

3. กรรมการตรวจสอบ      นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์                วาระการดาํรงตาํแหน่งคงเหลอื …3…ปี  

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลนิ ไม่ไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจาํนวน …3…… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ลาํดบัที่  …1, 2 และ 3……  มีความรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถทาํหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบ

การเงนิ  
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี้ 
1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบริษทัฯ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิมีการจดัทาํอย่างถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูล

อย่างครบถว้น 

2. สอบทานเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพและ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯและเสนอแนะการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอย่างสมํา่เสมอ 

4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ โดยเปรียบเทยีบกบัแนวปฏบิตัิของสากลและเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

5. สอบทานเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัฯปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

6. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ทาํหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชีและเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัิรวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 

1 คร ัง้ 

7. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ท ัง้นี้ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และเพื่อใหม้ ัน่ใจว่ามีการ

เปิดเผยอย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

8. กาํกบัดูแลนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ และสอบทานข ัน้ตอนดาํเนินงานในการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ประจาํปี เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามกีาร

ปฏบิตัติามแนวทางของแนวร่วมปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ (CAC) อย่างมปีระสทิธิภาพ 

9. สอบทานการปฏบิตัติามนโยบาย และข ัน้ตอนในการแจง้เบาะแส และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู สาํหรบัการรายงานขอ้มลูการกระทาํ

ผิด และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และการพิจารณาขอ้รอ้งเรียน (ถา้มี) เก่ียวกบัการกระทาํความผิด หรือการทุจริตนัน้ 

รวมถงึการพจิารณาผลการสอบสวนของบริษทัฯ  

10. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ  

11. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายและดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

บริษทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  
2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

    

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

           (    คาลดิ มอยนูดดนิ ฮาชมิ  ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 
            (      กอตมั คูรานา   )             
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