ที่ MO 030/2559
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559
แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ ด้ารงต้าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ พลเรื อเอก สถิร พั น ธุ์ เกยานนท์ ด้ารงต้าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ แทน
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระการด้ารงต้าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่
27 เมษายน 2559 และไม่ขอกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเปลี่ยนแปลง ขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ้านวน
3 ท่าน ดังนี้
1) รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการตรวจสอบ
3) พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถท้าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

3005-SET แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวสอบ ตามมติ BOD 2-2559T

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์มจ้ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2559 ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
แต่งตั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
)
รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
)
โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

X

กรรมการตรวจสอบ

)
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์
)
โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
X
เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก้าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท้ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด เผยไว้ในรายงานประจ้าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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(ฉ) จ้านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
โดยการก้าหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.นินนาท
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต
3. กรรมการตรวจสอบ
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

โอฬารวรวุฒิ วาระการด้ารงต้าแหน่งคงเหลือ 10 เดือน
ชาญเชาวน์กุล วาระการด้ารงต้าแหน่งคงเหลือ 10 เดือน
เกยานนท์
วาระการด้ารงต้าแหน่งคงเหลือ 10 เดือน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจ้านวน 2 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบล้าดับ ที่
1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท้าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท้าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก้าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดท้ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ้าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก้าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ้านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก้าหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
ก้าหนด

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา)
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