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ท่ี 80000001/44 
  31 มกราคม  2557 

เร่ือง แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเร่ือง 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 

  คณะกรรมการ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี  
31 มกราคม 2557  ไดมี้มติแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเร่ือง ดงัน้ี 
1 คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดงัน้ี 
  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์    กรรมการอิสระ       เป็นประธาน    (เปล่ียนแปลงต าแหน่ง) 
  นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์      กรรมการอิสระ  เป็นกรรมการ   (คงเดิม) 
  นายอินสอน บวัเขียว            กรรมการอิสระ  เป็นกรรมการ   (แต่งตั้งใหม่) 
  นายมนตรี  โสตางกูร            กรรมการอิสระ  เป็นกรรมการ   (แต่งตั้งใหม่) 

2  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นดงัน้ี 
  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   กรรมการอิสระ      เป็นประธาน   (คงเดิม) 
  นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้    กรรมการอิสระ        เป็นกรรมการ  (คงเดิม) 
  นายสมชยั สัจจพงษ ์            กรรมการ   เป็นกรรมการ  (คงเดิม) 

3  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นดงัน้ี 
  นายทศพร  ศิริสัมพนัธ์         กรรมการอิสระ   เป็นประธาน     (คงเดิม) 
  นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้    กรรมการอิสระ   เป็นกรรมการ   (คงเดิม) 
  นายวชัรกิติ วชัโรทยั           กรรมการอิสระ         เป็นกรรมการ   (คงเดิม) 

  4  คณะกรรมการสรรหา  เป็นดงัน้ี 
  นายอรรถพล  ใหญ่สวา่ง      กรรมการอิสระ   เป็นประธาน    (แต่งตั้งใหม่) 
  นายวชัรกิติ   วชัโรทยั           กรรมการอิสระ   เป็นกรรมการ   (เปล่ียนแปลงต าแหน่ง) 
  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร      กรรมการ                 เป็นกรรมการ   (คงเดิม) 
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5  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร เป็นดงัน้ี 
  นายทศพร  ศิริสัมพนัธ์         กรรมการอิสระ   เป็นประธาน     (คงเดิม) 
  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์   กรรมการ   เป็นกรรมการ    (คงเดิม) 
  นายสมชยั สัจจพงษ ์            กรรมการ                 เป็นกรรมการ     (คงเดิม) 
  นายอรรถพล  ใหญ่สวา่ง      กรรมการอิสระ   เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม)่ 

โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2557  เป็นตน้ไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 ( นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  
โทรศพัท ์ 0 2537 3860 โทรสาร  0 2537 3883 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1/2557  เมือ่วนัที ่ 31 มกราคม 2557  ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

                 แต่งตัง้  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                        กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1)   นายบญุสม เลศิหริญัวงศ ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ (เปลี่ยนแปลงจากกรรมการตรวจสอบ)   

  (2)   นายอนิสอน บวัเขียว    เป็นกรรมการตรวจสอบ      

      (3)   นายมนตรี โสตางกูร    เป็นกรรมการตรวจสอบ      

 

 โดยการแต่งตัง้ ใหม้ผีล ณ วนัที ่  1 กมุภาพนัธ ์2557  

 

                  ก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

            

           

 โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วใหม้ผีล ณ วนัที ่   

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายบญุสม เลศิหริญัวงศ ์   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื   2.2   ปี                  

  2. กรรมการตรวจสอบ   นายวรุณเทพ วชัราภรณ์       วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื   2.2    ปี                

  3. กรรมการตรวจสอบ   นายอนิสอน บวัเขียว      วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื   1.2    ปี       

  4. กรรมการตรวจสอบ   นายมนตรี โสตางกูร      วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื   0.2    ปี                         

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ น.ส. นิตยา  ดิเรกสถาพร           

 

 พรอ้มนี้ไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัิของกรรมการตรวจสอบจ านวน   -   ท่านมาดว้ย โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดบัที ่  1, 4    มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. จดัท ากฎบตัรว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผิดชอบในการ

ด าเนินงานของ ปตท. โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท.  และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
ระเบียบดงักลา่วอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้  

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ

ควบคมุภายใน   
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3. สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและน่าเช่ือถอื  
4. สอบทานการด าเนินงานของ ปตท. ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธี ปฏิบติังาน มติคณะรฐัมนตรี กฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ หรือค าส ัง่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของ ปตท.  

5. สอบทานให ้ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี พจิารณาความเพยีงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอสิระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการปฏบิติังานของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
7. เสนอขอ้แนะน าต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของ

หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน  
8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท. 
9. ประสานงานเกี่ยวกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี  และอาจเสนอแนะใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า

จ าเป็น  
10. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างนอ้ย

ไตรมาสละ 1 คร ัง้ ยกเวน้รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 ใหจ้ดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีพรอ้ม

ทัง้สง่รายงานดงักลา่วใหก้ระทรวงเจา้สงักดัของ ปตท. และกระทรวงการคลงัเพื่อทราบ  
11. ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีบญัชีการเงนิละ 1 คร ัง้ 

ใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ  
12. เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรายงาน

ประจ าปีของ ปตท.  
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้  ปตท.   เพื่อช้ีแจงในเรื่องท่ีเกี่ยวกบั

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดว้ย 
14. ด าเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการรบัและก ากบัดูแลการรบัเรื่องรอ้งเรียน  
15. กรณีท่ีการด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบติังานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ าเป็นตอ้ง

อาศยัความรูค้วามสามารถจากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ

พจิารณาใหมี้การเชิญหรือด าเนินการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่องดว้ยค่าใชจ้า่ยของ ปตท. ได ้ 
16. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏบิติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

วิธีปฏิบติังาน มติคณะรฐัมนตรี ประกาศ และค าส ัง่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของ ปตท. ใหแ้จง้ต่อผูบ้ริหารสูงสุดเพื่อ
พจิารณาส ัง่ใหห้น่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการปฏบิติังานของ ปตท. ด าเนินการแกไ้ข  

17. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 คร ัง้ ท ัง้น้ี ตอ้งมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้  
18. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ 
19. ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทัง้น้ีตอ้งอยู่ในขอบเขต หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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 ทัง้น้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

 

   ลงช่ือ          นายไพรินทร ์ ชูโชติถาวร              ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 

      (นายไพรินทร ์ ชูโชติถาวร)            กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 


