PW 011/CS 2560
วันที่ 28 มีนาคม 2560
เรื่ อง

แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน กรรมการ และผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ( “ บริ ษทั ” ) ขอแจ้งให้ทราบว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ดังนี้
มีมติแต่งตั้ ง นายโยธิน จ๋ วงพานิช เป็ นกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายประวิทย์
กิจไพศาลรัตนา กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(รศ. ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม
2560 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายโยธิน จ๋วงพานิช
(2) ............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.กําพล รุจวิ ชิ ชญ์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 เดือน

2. กรรมการตรวจสอบ

พลเอกพงศธร ฉายกําเหนิด

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 เดือน

3. กรรมการตรวจสอบ

นายโยธิน จ๋วงพานิช

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวซนวา เด่นเมฆา

( รักษาการ )

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลําดับที่ 3 มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข ้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข ้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข ้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
6.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ ง ( Risk Management ) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ใด ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)

