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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ .................................................................... ครัง้ที ่………………….... เมือ่วนัที่ .......................................... 

ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

  ต่อวาระ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) .............................................................................................................................................. 

  (2) .............................................................................................................................................. 

  (3) .............................................................................................................................................. 

 โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่….........................................… 

 

  ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

.............................………………...........................………………………………………................................…………………… 

…………….............................………………...........................………………………………………................................……… 

…………………………...............................………………...........................………………………………………........................ 

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่……………………… 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ย: 

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ………………………………………  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื …..3.…ปี ……เดอืน         

  2. กรรมการตรวจสอบ ……………………………………… วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื …..3.…ปี ……เดอืน  

  3. กรรมการตรวจสอบ ……………………………………… วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื …..3.…ปี ……เดอืน               

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……………………………………………………  

 

 พรอ้มนี้ ไดแ้นบหนงัสือรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน …3… ท่านมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัที ่…1-3…  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

 

นายอภชิาต ิ จรีะพนัธุ ์

นายชยัพฒัน ์ สหสักุล 

นายวภิูธา ตระกูลฮนุ 

บริษทั น า้มนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 14/2564 12 พฤศจกิายน 2564 

25 พฤศจกิายน 2564 

นายวภิูธา ตระกูลฮนุ 

นายกฤษณ์ กองแกว้ 

นายอภชิาต ิ จรีะพนัธุ ์

นายชยัพฒัน ์ สหสักุล 



คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดงัต่อไปนี้ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก และผูบ้ริหารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิท ัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานและก ากบัดูแล ใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษทัใหม้ีการน าไปปฏิบตัิอย่างมี

ประสทิธิภาพ และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลิกจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ และมคีุณสมบตัิที่ไดร้บัการ

ยอมรบั และไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล

ดงักลา่ว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบริษทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ซ) รายการอื่นทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั 

7. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมขีอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี้  ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก

ผูเ้กี่ยวขอ้งมาใหข้อ้มูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุริต หรือมสีิง่ผดิปกต ิหรือมคีวามบกพร่องทีส่  าคญัในระบบควบคุมภายใน 



(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่ก าหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรือการกระท าดงักล่าว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและตดิตามใหบ้ริษทัมรีะบบการบริหารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ 

9. ปรบัปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนุมตัิ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรึกษาทางวชิาชพีอื่นใดตามทีเ่ห็นว่ามคีวามจ าเป็น โดยบริษทัรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้น 

11. สอบทานใหบ้ริษทัมกีระบวนการภายในเกี่ยวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน ใหม้กีระบวนการสอบสวนที่เป็น

อิสระ และมกีารด าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยค านึงถงึการรกัษาความลบั และมาตรการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแส

เป็นส าคญั ในเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ใหร้วมถงึเรื่องการปฏบิตัิตามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหค้วามส าคญั 

ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้  คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาประเด็นเกี่ยวกบัความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานและความคิดใหม่ๆ  เขา้มา

หารือกนัในการปฏบิตังิาน 

12.  สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อตา้นคอร์ รปัชนัขององค์กร  

ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต 

 

บริษทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

 

 ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

    (      นางสาวอรญัญา  วทิยฐานกรณ์      ) 

 (ตราประทบั) 

 

 ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

    (         นายพาชยั  จนัทรพ์ทิกัษ ์        ) 

 

อรญัญา  วทิยฐานกรณ์ 

พาชยั จนัทรพ์ทิกัษ ์


