
 

 

PPPM/2562-031 

วนัท่ี 14 สงิหาคม 2562 

เรือ่ง แตง่ตัง้ประธานกรรมการ / แตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / แตง่ตัง้ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน / แตง่ตัง้
กรรมการตรวจสอบ และแตง่ตัง้กรรมการ (เพิ่ม F24-1) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ดว้ยที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 17/2562 ของบรษัิท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 

14 สงิหาคม 2562 โดยมีมติที่ส  าคญั ดงันี ้ 

1. รบัทราบการลาออกของ พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง จากต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยการ
ลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. แต่งตัง้ นายปริน ชนันทรานนท์ เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 15 
สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

3. รบัทราบการลาออกของ พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์จากต าแหนง่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร โดยการลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

4. แต่งตัง้ นายวรุณ อตัถากร เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดย
ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

5. แตง่ตัง้ นายประวีณ ดีขจรเดช เขา้ด ารงต าแหนง่ ผูอ้  านวยการสายบญัชีและการเงิน โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 
15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6. รบัทราบการลาออกของ นางนที ชวนสนิท จากต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยการ
ลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

7. แตง่ตัง้ นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยใหม้ีผลตัง้แต่
วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

8. แต่งตัง้ นายธีระ กิติจารุรตัน ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ 15 
สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ  

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

  (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร)์ 
 บรษัิท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)  
 



  

F 24-1 

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 แตง่ตัง้/ตอ่วาระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 
 คือ  (1) นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์ 
 โดยการแตง่ตัง้/ตอ่วาระ ใหม้ีผล ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2562 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์วีเชียรสรรค ์ วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื 2 ปี 8 เดือน                            
  2. กรรมการตรวจสอบ  นายธีรวิทย ์ธนกิจสนุทร  วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื 2 ปี 8 เดือน             
  3. กรรมการตรวจสอบ นายบญุจรงิ ชลวิโรจน ์  วาระการด ารงต าแหนง่คงเหลอื 8 เดือน             
  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวลดัดาวลัย ์กาญจนภษิูต 

 
 พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ทา่นมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที่ 
2  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณา
ความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ยเลกิจา้งหวัหนา้
งานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 



  

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์

(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร  
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
บรษัิทขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  
2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด 
    
 
   ลงช่ือ …………………………………… กรรมการ 
             (  พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์  ) 
   (ตราประทบั) 
 
   ลงช่ือ ………………………………………กรรมการ 
             (  นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป  )             

 
 


