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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2562/459 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ได้มมี ติดงั นี้
 แต่งตัง้
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ 1. นายอัชพร จารุจนิ ดา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการตรวจสอบ
โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ............................
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายอัชพร จารุจนิ ดา
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายเดชาภิวฒั น์ ณ สงขลา

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวญาณินี วจีประทับจิต
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่ 1, 2, 3,
และ 4 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยมีผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
(3) พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
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(4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทัง้
มีหน้าทีส่ อบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่างๆของ ปตท.สผ.
ตามวิธกี าร และมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ และประสานงานกับผูส้ อบบัญชี
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของปตท.สผ. และพิจารณาเสนอ ค่าตอบแทน รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(6) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความ
ดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee)
เพือ่ ทาหน้าทีต่ รวจสอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ในกรณีทห่ี วั หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ.
เป็ นผูถ้ กู ร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผดิ ตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุม่ ปตท.สผ. ซึง่ รวมถึงการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษทั
(7) อนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้ฝ่าย
บริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
(9) อนุมตั กิ ฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(10) อนุมตั หิ นังสือรับรองความเป็ นอิสระของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรณีทห่ี วั หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบตั งิ านตรวจสอบนัน้ ๆเอง
(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้
ตรวจสอบในกรณีพเิ ศษต่างๆ (Special audit request)
(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ ปตท.สผ. เพือ่ ชี้แจงในเรื่องที่
เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
(13) พิจารณาทบทวนเพือ่ ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
(14) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(15) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(16) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจบริษทั
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
ซ. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
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บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข ้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายพงศธร ทวีสนิ )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

