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PPM 022/2559 

  10 พฤศจิกายน 2559 

เร่ือง แจง้มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเลขานุการบริษทั 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 7/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ดงัน้ี 

 1. อนุมติัแต่งตั้ง พล.อ.จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

 2. รับทราบการออกจากต าแหน่งเลขานุการบริษทั ของนายปิยวฒัน์ ทองทา  

 3. อนุมัติแต่งตั้ ง นางสาวนัยน์เนตร พิมพ์พทัเลิศ เขา้ด  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  

 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป  

  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

  (นางกนกกร  แทนไกรศร) 

  รองกรรมการผูจ้ดัการ
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แบบแจ้งรำยช่ือและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั พรพรหมเม็ททอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้

มติดงัต่อไปน้ี 

 แต่งตั้ง  

  กรรมการตรวจสอบ           

  (1) พลเอก จกัรกฤษณ์ พงษภ์มร 

               โดยการแต่งตั้งใหมี้ผล ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

 ก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

....................................................................................- ไม่เปลี่ยนแปลง -............................................................................ 

 โดยการก าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หนา้ที่ ความรับผิดชอบดงักล่าวใหมี้ผล ณ วนัที่ ………..…-.………  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:          

            1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายไทยลกัษณ์ ลี้ถาวร  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 3 ปี                   

            2. กรรมการตรวจสอบ               นายจงเจตน ์บุญเกิด  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 3 ปี         

            3. กรรมการตรวจสอบ พลเอกจกัรกฤษณ์ พงษภ์มร วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี        

            เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวนยัน์เนตร พิมพพ์ทัเลิศ 

 พร้อมน้ีไดแ้นบหนังสือรับรองประวติัของกรรมการตรวจสอบจ านวน - ท่านมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี …1-2 ... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท ดังต่อไปน้ี 

  (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

  เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้ง

  รายไตรมาสและประจ าปี 

  (2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 

  (3) สอบทานใหบ้ริษทัและบริษทัในเครือมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ

  ภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะใหมี้การสอบทาน

  หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรับปรุง

/ 

/ 
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  แกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการ

  บริษทั 

  (4) สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัรายงานการเงินและการ

  ควบคุมภายใน 

  (5) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้

  ทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ 

  ดงักล่าว สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

  (6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  

  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร 

  และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บ 

  มอบหมายใหท้  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้

  ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  (7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้

  ในรายงานประจ าปีของบริษทัตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก  าหนด 

  (8) ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (9) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือขอ้ก  าหนดของตลาด

  หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษทั 

 บริษทัขอรับรองต่อตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 

  1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด  

   2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาด 

   หลกัทรัพยก์  าหนด 

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

                             (นางกนกกร  แทนไกรศร) 

    

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

                                                (นางนนัธิรา ฤทธิมนตรี)         

 


