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แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ      คือ 

 (1) นายผดุง  เตชะศรนิทร์  

  กรรมการตรวจสอบ คือ  

 (2) นางน า้ผึ้ง วงศส์มทิธิ์  

โดยการแต่งตัง้มผีล ณ วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2561 

 

 เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. เพิม่ขอ้ความขอ้ย่อย (7) และ (8) ในหมวดที ่2 ขอ้ 1 ดงันี้  

หมวดที่ 2 ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ 

ขอ้ 1)  อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(7)  สอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ ตลอดจนแนวปฏบิตัฯิ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ทจุรติและคอรร์ปัช ัน่ 

(8)  สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง เช่น ความเสีย่งดา้น

กลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบขอ้บงัคบั ความเสีย่ง ดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ ความเสีย่งดา้นภาษี

อากร รวมถงึความเสีย่งดา้นทจุรติ 

2. เพิม่เตมิขอ้ความใน (2) ขอ้ 2 ดงันี้  

ขอ้ 2)  ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท า

ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการของบรษิทัเพือ่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(2) การทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่  าคญัในระบบควบคุมภายใน และสถานะใน

การจดัการกบัเหตกุารณ์ที่เกี่ยวกบัการทจุริต 

3. เพิม่ขอ้ความ ขอ้ย่อย (3) ในขอ้ 3 (3) ดงันี้  

ขอ้ 3) เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบบรรลเุป้าหมาย ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี

อ านาจดงัต่อไปนี้ 

/ 
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(3)  อ านาจในสว่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี 

(ง) ปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีในกรณีที่บริษทัประสบเหตกุารณ์ทจุริตที่มีนยัส าคญั  

โดยการก าหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบดงักลา่วมผีล ณ วนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2561  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย:          

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายผดุง  เตชะศรนิทร์    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี 2 เดอืน 

2. กรรมการตรวจสอบ นายปรดี ี บญุยงั  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี 2 เดอืน  

3. กรรมการตรวจสอบ นางน า้ผึ้ง  วงศส์มทิธิ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื 1 ปี 2 เดอืน  

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ 

 

พรอ้มน้ีไดแ้นบหนงัสอืรบัรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ทา่นมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบล าดบัที ่ 1  

มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมีขอบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทั  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1) อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเพยีงพอ 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธิผล และพจิารณาความเป็นอสิระของส านกัตรวจสอบตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการ

พจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หน่วยงาน ส  านกัตรวจสอบ 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีในการ

พจิารณาใหค้ านึงถงึความเป็นอสิระความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากรตลอดจน

ประสบการณข์องบคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้  าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั รวมท ัง้เขา้ร่วมประชมุ

กบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท ัง้นี้ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน

ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูทีค่รบถว้นตาม

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดงัต่อไปนี้ 

(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
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(ฉ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ช) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละคน 

(ซ) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎ

บตัร 

(ฌ) รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท ัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(7) สอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ ตลอดจนแนวปฏบิตัฯิ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทจุรติ

และคอรร์ปัช ัน่   

(8) สอบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบรหิารความเสีย่งเช่น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์  

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบั ความเสีย่ง  ดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิ ความเสีย่งดา้นภาษอีากร รวมถงึความ

เสีย่งดา้นการทจุรติ 

(9) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างนอ้ย

ไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครัง้ 

ในการปฏบิตัหินา้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการ

ของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบใหบ้รษิทัแจง้มตกิารเปลีย่นแปลงหนา้ทีแ่ละจดัท า

รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยวธิีการตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวา่ดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้  

1. กรรมการตรวจสอบมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

   (นายอ ารุง สรรพสทิธิ์วงศ์) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

   (นายธานินทร ์ บูรณมานิต) 


