
 

 

 ที ่TVO/CP/64/024 
 
      วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
 
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) และกรรมการผู้จัดการ 

 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 13/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ได้มีมต ิดังนี้ 

1)  อนุมัติแต่งตั้ง นายวิภูธา ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่ลาออก  

 

ดังนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จึงประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้ 
1.  นายอภิชาติ  จีระพันธุ์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายวิภูธา  ตระกูลฮุน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
2) อนุมัติแต่งตั้ง นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ  
 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
           นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ 
         เลขานุการบริษัท 
           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
 

  



F 24-1 
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท..............................………………………ครั้งท่ี……...............เมื่อวันท่ี.....................................................ได้มี

มติดังต่อไปนี ้

  แต่งตัง้ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ                 กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) .............................................................................................................................................. 

 โดยการแต่งตั้ง ใหม้ีผล ณ วันที่ ……………………………..… 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ………………………………………    วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ………ปี …1…เดือน         

  2. กรรมการตรวจสอบ ……………………………………… วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ………ปี …1…เดือน  

  3. กรรมการตรวจสอบ ……………………………………… วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ………ปี …1…เดือน               

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……………………………………………………  
 
โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ ......3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีขอบเขต หน้าท่ี และความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจำปี 

2. สอบทานและกำกับดูแล ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษัทให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของแผนก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการ
ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

น ำ้มนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 13/2564 15 ตลุำคม 2564 

15 ตลุำคม 2564 

นำยวภิูธำ ตระกูลฮนุ 

นำยอภชิำต ิ จรีะพนัธุ ์

นำยชยัพฒัน ์ สหสักุล 

นำยวภิูธำ ตระกูลฮนุ 

นำยกฤษณ์ กองแกว้ 



 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก
ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. สนบัสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการสอบสวนที่
เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นสำคัญ ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้
ความสำคัญ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและความคิดใหม่ๆ  เข้ามา
หารือกันในการปฏิบัติงาน 

12. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กร ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 



 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  

2. ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างตน้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์กำหนด 

    

   ลงช่ือ ……………………………………………………..…… กรรมการ 

            ( นำงสำวอรญัญำ  วทิยฐำนกรณ์ ) 
    
 
   ลงช่ือ ……………………………………………………………กรรมการ 
                 ( นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ )             

อรญัญำ  วทิยฐำนกรณ์ 

พำชยั จนัทรพ์ทิกัษ ์


