
 

  

PPPM/2563-034 

 
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  การแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อา้งถึง  หนงัสือของบรษิัทเลขท่ี PPPM2563-033 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย แบบแจง้รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ (F24-1) และประวตัิกรรมการ (F24-2) 
  
 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ทราบว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร แทนท่านท่ีลาออกตามรายละเอียดดงันี ้

1. พลโท กฤษณะ วโรภาษ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป และให้
อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

2. ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ ์เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการดูแลการ
ลงทนุต่างประเทศ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 และใหอ้ยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน นอกจากนีท้ี่ประชุมยังไดม้ีมติแต่งตั้งให้ ม .ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ ์เข้าด ารงต าแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

         บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 

                                                                                                          (นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป) 
                กรรมการ / เลขานกุารบรษิัท 
 
 
 
 
ส่วนงานเลขานกุารบริษัท 

โทร.02 029-1480-1 



F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ

ดังต่อไปนี ้

 แต่งตั้ง/ต่อวาระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) พลโทกฤษณะ วโรภาษ 

 โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร                 วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  1 ปี 7 เดือน               

  2. กรรมการตรวจสอบ              พนัต ารวจโทเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  1 ปี 7 เดือน             

  3. กรรมการตรวจสอบ              พลโทกฤษณะ วโรภาษ                 วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ  2 ปี 10 เดือน                 

  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ นางลดัดาวลัย ์กาญจนภษิูต 

 

 พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนังสือรบัรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัท่ี 1 มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ยเลิกจา้ง
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้  

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
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(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร  
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
7. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บรษิัทขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที่ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

  

 

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
                       (นางสาวภทัชรดา จฑุาประทีป) 
   (ตราประทบั) 
 
   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 
                              (นายธีระ กิตจิารุรตัน)์ 



หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 

 ข้าพเจ้า......................พลโทกฤษณะ วโรภาษ……………...........(ชื่อ-สกุลเดิม).......................................(ถ้ามี)ในฐานะดำรง
ตำแหน่งเป็น ....…กรรมการตรวจสอบ……ของบริษัท………พีพี..ไพร์ม..จำกัด..(มหาชน)……ตั้งแต่วันที่....22..กรกฎาคม..2563... 
ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง………3 1016 00778 10 4………………….... 
 1.2 สัญชาติปัจจุบนั…………ไทย...............อดีต (ถ้ามี)………………..………………………………..………………… 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด ......24..พฤษภาคม..2502...….อายุ..…………61……….....ปี 
 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน.....39/75...ซอยนวมินทร์ 143...แขวงนวลจันทร์..เขตบึงกุ่ม..กรุงเทพมหานคร 
 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจบุัน…………บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำแหง 
   - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา 

 1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั (ระบชุื่อบริษัท ตำแหนง่ ปี พ.ศ.) 
   - ผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาสำนกังานพระธรรมนูญทหารบก กองทัพบก พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559 
      - ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก (อัตราพลตรี) พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560   

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท) พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562   

 1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ หรือกฎหมายที่เก่ียวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการ
ดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)  …………-ไม่มี-……………………………………………………………………………………….. 
             1.9.  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้    

 จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทจด

ทะเบียน 
ข้าพเจ้า พลโทกฤษณะ วโรภาษ            -                    - 
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) 

ชื่อ-สกุล ………นางเจรดา รชัชยานันท์… 
ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)   .…………………………………….… 

 
           - 

  
                   - 

 บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ) 
1. …………………………………………………...อายุ..........ปี 
2. …………………………………………………...อายุ..........ปี 
3. …………………………………………………...อายุ..........ปี 

  

นิติบุคคลที่เป็นผูท้ี่เก่ียวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

  F 24-2 
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1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอ
หรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่………-……….….. (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.) 
1.10.1 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น  
1.10.2 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น  
1.10.3 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 
(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย) 
 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผูบ้ริหารหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสำนกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรือ่งข้อกำหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
 

3. ข้าพเจ้าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ        

      โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ขอ
รับรองเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า  
  3.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัย์กำหนด  
  3.2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตัง้และกำหนดไว้ 
  3.3 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
  3.4 ข้าพเจ้า 
   ไม่มี  มี (โปรดระบุข้อมูลในข้อ 1.6 และ 1.7) 
   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ ...…21….. เดือน ……กรกฎาคม..... พ.ศ. …2563.... 

 

    ลงชื่อ.....................................................………….  

        (พลโทกฤษณะ วโรภาษ) 

          ตำแหน่ง กรรมการ 



หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
 

 ข้าพเจ้า.....................หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน…สังคหะพงศ์………..........(ชื่อ-สกุลเดิม).......................................(ถ้ามี)   
ในฐานะดำรงตำแหน่งเปน็.....………กรรมการบริษัท………...…………ของบริษัท………พีพี..ไพร์ม..จำกัด…(มหาชน)…….…………
ตั้งแต่วันที่....22..กรกฎาคม..2563... ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง………3 1009 01364 77 4………………….... 
 1.2 สัญชาติปัจจุบนั…………ไทย...............อดีต (ถ้ามี)………………..………………………………..………………… 
 1.3 วัน/เดือน/ปีเกิด ......24..มิถุนายน..2506...….อายุ..…………57……….....ปี 
 1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน.....52/1...ซอยนภาศัพท์แยกที่ 2...แขวงคลองตัน..เขตคลองเตย..กรุงเทพมหานคร……… 
 1.5 อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจบุัน…………บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)……………………………………………. 
 1.6 วุฒิการศึกษา 
   - ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
   - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 1.7 ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบนั (ระบชุื่อบริษัท ตำแหนง่ ปี พ.ศ.) 
   - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จำกัด พ.ศ.2553 - 2562  
      - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ บริษัท บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเตล็แอนด์ทาวเวอร์ จำกัด พ.ศ.2542 - 2553 
 1.8 ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ หรือกฎหมายที่เก่ียวกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการ
ดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)  …………-ไม่มี-…………………………………………………………………………………………………… 
    1.9.  จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทจดทะเบียนนี้    

 จำนวนหุ้น 
(หุ้น) 

% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทจด

ทะเบียน 
ข้าพเจ้า หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ ์            -                    - 
คู่สมรส (ชื่อ-สกุล) 

ชื่อ-สกุล ……พันตำรวจโทไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์……...… 
ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี)   .…………………………………….… 

 
           - 

  
                   - 

 บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล /อายุ) 
1. …………………………………………………...อายุ..........ปี 
2. …………………………………………………...อายุ..........ปี 
3. …………………………………………………...อายุ..........ปี 

  

นิติบุคคลที่เป็นผูท้ี่เก่ียวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. 
1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 

  

1.10 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทที่ยื่นคำขอ
หรือบริษัทจดทะเบียน ณ วันที่………-……….….. (ระบุให้สอดคล้องกับหลักการของสำนักงาน ก.ล.ต.) 
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1.10.1 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น  
1.10.2 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น  
1.10.3 ชื่อบริษัท………-…….……….. จำนวนหุ้นที่ถือ………...….หุ้นคิดเป็น ………% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 
(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย) 
 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผูบ้ริหารหรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมตามหลักเกณฑ์ของสำนกังาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรือ่งข้อกำหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
 

3. ข้าพเจ้าในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็น (เฉพาะกรรมการตรวจสอบ) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ        

      โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมครั้งที่ …………. เมื่อวันที่ 
………………….. ขอรับรองเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า  
  3.1 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรพัย์กำหนด  
  3.2 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการบริษัท ....................................................................................... ประกาศแต่งตั้งและกำหนดไว้ 
  3.3 ข้าพเจ้าเข้าใจดีในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
  3.4 ข้าพเจ้า 
   ไม่มี  มี (โปรดระบุข้อมูลในข้อ 1.6 และ 1.7) 
   มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงทุกประการ 

 คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ ...…21….. เดือน ……กรกฎาคม...... พ.ศ. …2563.... 

 

 

    ลงชื่อ.....................................................………….  

    (หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน  สังคหะพงศ์) 

               ตำแหน่ง กรรมการบริษัท 


