ที่ 80000001/364
20 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่ อง
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาเนาเรี ยน เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
คณะกรรมการ บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2564 ได้มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งและโยกย้ายกรรมการเฉพาะเรื่ อง ดังนี้
- ให้ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี กรรมการอิ สระ พ้นจากการเป็ นกรรมการสรรหา และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งเป็ น กรรมการตรวจสอบ แทนนายดนุชา พิชยนันท์
- ให้นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ พ้นจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
และแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหา และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี แทน รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
ทั้งนี้ โดยให้การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่ องข้างต้น มีผลตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
ปตท. จึงขอแจ้งสรุ ปรายชื่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องของ ปตท. ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็ นดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
 นายกฤษณะ บุญยะชัย
 รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการสรรหา
 นายดอน วสันตพฤกษ์
 นายผยง ศรี วณิ ช
 นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน (คงเดิม)
 พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (คงเดิม)
 นายจุมพล ริ มสาคร
กรรมการ
เป็ นกรรมการ
(คงเดิม)
 นายผยง ศรี วณิ ช
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(คงเดิม)

-2คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
 พล.ต.อ.รุ่ งโรจน์ แสงคร้าม
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์
 นายดนุชา พิชยนันท์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงองค์ กร
 ม.ล.ชโยทิต กฤดากร
 นายจุมพล ริ มสาคร
 นางเปรมฤทัย วินยั แพทย์
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการอิสระ เป็ นประธานกรรมการ (คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(คงเดิม)
กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการ
(แต่งตั้งใหม่)
(คงเดิม)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ

(คงเดิม)
(คงเดิม)
(คงเดิม)
(คงเดิม)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โทรศัพท์ 0 2537 3855
โทรสาร 0 2537 3883

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/2564 เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้
 กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็ นกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้ ใหม่)
โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1.9 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายกฤษณะ บุญยะชัย

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1.9 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2.9 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชฏิล ชวนะลิขิกร
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่
2, 3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. จัดทากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดาเนิ นงานของ ปตท. โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบ
ดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุม
ภายใน
3. สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่ าเชื่อถือ

4. สอบทานการดาเนิ นงานของ ปตท. ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบตั ิงาน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ ปตท.
5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็ นอิสระของ
หน่ วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานของ ปตท. โดยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. เสนอข้อแนะนาต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่ วยตรวจสอบภายใน
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของ ปตท. ต่อ คณะกรรมการ ปตท.
9. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ น
10. รายงานผลการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครัง้ ยกเว้นรายงานผลการดาเนิ นงานในไตรมาสที่ 4 ให้จดั ทาเป็ นรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี พร้อมทัง้ ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
11. ประเมินผลการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ให้คณะกรรมการ
ปตท. ทราบ
12. เปิ ดเผยรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี ของ
ปตท.
13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
14. กรณี ท่กี ารดาเนิ นงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบตั ิงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจาเป็ นต้องอาศัย
ความรูค้ วามสามารถจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มี
การเชิญหรือดาเนิ นการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จา่ ยของ ปตท. ได้
15. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบตั ิงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผูบ้ ริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา
สัง่ ให้หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของ ปตท. ดาเนิ นการแก้ไข
16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ทัง้ นี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
17. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็ นทางการร่วมกับฝ่ ายบริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
18. ปฏิบตั ิงานอืน่ ใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทัง้ นี้ ตอ้ งอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี้ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ในระเบียบบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2563

บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

ลงชื่อ

อรรถพล ฤกษ์พบิ ูลย์
(นายอรรถพล ฤกษ์พบิ ูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

