F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
12 พฤศจิกายน 2564
บริษทั นา้ มันพืชไทย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ …………………....
14/2564 เมือ่ วันที่ ..........................................
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ....................................................................
ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 ต่อวาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
นายอภิชาติ จีระพันธุ ์
คือ (1) ..............................................................................................................................................
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล
(2) ..............................................................................................................................................
นายวิภูธา ตระกูลฮุน
(3) ..............................................................................................................................................
25 พฤศจิกายน 2564
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ ….........................................…
กาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกาหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
นายอภิชาติ จีระพันธุ ์ วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …..3.…ปี ……เดือน
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
………………………………………
นายชัยพัฒน์ สหัสกุล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …..3.…ปี ……เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
………………………………………
นายวิภูธา ตระกูลฮุน
………………………………………
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ …..3.…ปี ……เดือน
นายกฤษณ์ กองแก้ว
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ……………………………………………………
3. กรรมการตรวจสอบ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน …3… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่ …1-3… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู ส้ อบบัญชี
ภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานและกากับดู แล ให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ของบริษทั ให้มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิภาพ และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของแผนกตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ และมีคุณสมบัติท่ไี ด้รบั การ
ยอมรับ และได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ เขา้ ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
7. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก
ผูเ้ กี่ยวข้องมาให้ขอ้ มูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อ ผู บ้ ริห ารไม่ ด าเนิ น การให้มีก ารปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดตามทีเ่ ห็นว่ามีความจาเป็ น โดยบริษทั รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
11. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มกี ระบวนการสอบสวนที่เป็ น
อิสระ และมีการดาเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้ องกันผูแ้ จ้งเบาะแส
เป็ นสาคัญ ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึงเรื่องการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันเป็ นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสาคัญ
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานและความคิดใหม่ๆ เข้ามา
หารือกันในการปฏิบตั งิ าน
12. สอบทานความถู กต้อ งของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมิน ตนเองเกี่ย วกับมาตรการต่ อ ต้านคอร์ ร ปั ชัน ขององค์ก ร
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

อรัญญา วิทยฐานกรณ์
ลงชื่อ …………………………………………………
กรรมการ
( นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ )
(ตราประทับ)
พาชัย จันทร์พทิ กั ษ์
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(
นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์
)

