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ที่ AP013-2559
วันที่ 23 เมษายน 2559
เรื่ อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 ของบริ ษทั เอเซี ย พรี ซิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
นายพรชัย สกุลลีลารัศมี ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ครบกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการ มีความประสงค์สละสิ ทธิ การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง
เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ทาให้คณะกรรมการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
จากเดิม
(1)
(2)
(3)
(4)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายพรชัย สกุลลีลารัศมี
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

เปลี่ยนแปลงเป็ น
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหำชน)
นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล
กรรมการผูอ้ านวยการ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริ ษัท
โทรศัพท์ 038-468-300 ต่ อ 148 โทรสาร 038-458-751
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F 24-1
แบบแจ้ งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 นายพรชัย สกุลลีลารัศมี ดารง
ตาแหน่ งเป็ น กรรมการบริ ษทั กรรมการอิ สระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ครบกาหนดวาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการ มีความประสงค์สละสิ ทธิ การเสนอชื่ อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจอื่น ทาให้คณะกรรมการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปดังนี้
 เปลี่ยนแปลงบุคคลในการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

จากเดิม
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ
(4) กรรมการตรวจสอบ
เปลี่ยนแปลงเป็ น
(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบ

ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร
ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี
นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงให้มีผล ตั้งแต่วนั ที่ 23 เมษายน 2559
กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
- ไม่มีโดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่.........................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรี แสงนาม
2. กรรมการตรวจสอบ

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี

3. กรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ วรงค์เกรี ยงไกร

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 8 เดือน
(ครบกาหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 8 เดือน
(ครบกาหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559)
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 8 เดือน
(ครบกาหนดวาระวันที่ 23 ธันวาคม 2559)

โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 2 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษทั
ดังต่ อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษ ทั ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่ า วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
7. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8. ในกรณี ที่พบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด

ลงชื่อ _____________________________________กรรมการ
( นายอภิชาติ การุ ณกรสกุล )

ลงชื่อ _____________________________________กรรมการ
( นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ )

