UKEM012/2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน : กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งว่าที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ธรา
พงษ์ วิทิตศานต์ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง นายพูลศักดิ์ ตัน
สิ ทธิพนั ธ์ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษทั แทนนายนพพร เทพสิ ทธา ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ลาออก ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจลงนามสารสนเทศ
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แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ/ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 12
พฤษภำคม 2560 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

คือ (1) .....นำยพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์.................................................................................................
โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่ …12 พฤษภำคม 2560……………..…
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบ

(2) ........ศำสตรำจำรย์ ดร.ธรำพงษ์ วิทติ ศำนต์.............................................................................
โดยกำรแต่งตัง้ /ต่อวำระ ให้มผี ล ณ วันที่ …12 พฤษภำคม 2560....………..…
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
..................-...........………………...........................………………………………………................................……………………
โดยกำรกำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นำยพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ ……………

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …2……ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นำยวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์……………

วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …2……ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

ศำสตรำจำรย์ ดร. ธรำพงษ์ วิทติ ศำนต์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …2……ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …นำงสำวลดำวัลย์ อินทรวิชยั ……………………
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน ……1… ท่านมาด้วย โดยกรรมกำรตรวจสอบ
ลำดับที่ …3…… มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

2
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทำนให้บริษทั มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ ของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้มคี วำมเห็นชอบกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ิตำมกฏหมำยว่ำ ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฏหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพือ่ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีและเสนอค่ำตอบแทน รวมทัง้ เข้ำ
ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือ รำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีขอ้ มูลตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมกำร
( คุณวิรชั สุวรรณนภำศรี )

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมกำร
( คุณปิ ยะนันท์ สุวรรณนภำศรี )

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
( คุณพีรพล สุวรรณนภำศรี )

