F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซีออยล์ จำกัด(มหำชน) (บริษทั ฯ) ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
√ แต่งตัง้ /ต่อวำระ
A
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
p /
r
- โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ……………………………………..
√6 กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบในข้อ 4 ซึง่ มีรำยละเอียด
3
ดังนี้
/
4) พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ และ เลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพือ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคล
√
ดังกล่ำว รวมทั√ง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

โดยกำรกำหนด / เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล 26 กุมภำพันธ์ 2562
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.รุธิร ์ พนมยงค์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นำยทวีป สุนทรสิงห์

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 0 ปี 2 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นำงเสำวณีย ์ สุทธิธรรม
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …-…… ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบลำดับที่
…2…… มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1) สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริษทั มีระบบควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่ หมำะสมและมี
ประสิทธิภำพและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้
โยกย้ำยเลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฏหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้ และ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
6.1 ) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
6.2 ) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
6.3 ) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6.4 )ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5 )ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6.6 )จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
6.7 )ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมกฎบัตร(Charter)
6.8 )รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้
่
ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั
7) ในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึง่ อำจมีผลกระทบอย่ำง
มีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
7.1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
7.2) กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
7.3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
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8) สอบทำนให้บริษทั ฯมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผลให้สอดคล ้องกับมำตรฐำนสำกล ตลอดจนรับเรื่อง
กำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รปั ชันอันเกิดจำกคนภำยในองค์กรทีม่ สี ว่ นเกี่ยวข้อง พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกันพิจำรณำลงโทษ หรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
9) ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
( นำยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข )
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม )

