ที บมจ.จภอ. 060/2565
วันที 15 สิงหาคม 2565
เรือง การแต่งตังกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ แทนใน
ตําแหน่งทีว่างลง
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือที บมจ. จภอ. 058/2565 เรือง การลาออกของกรรมการบริษทั ลงวันที 1 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบ แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ตามทีบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้แจ้งถึงการลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริษทั ของ ศ. ดร. พงษ์ศกั ดิ อังกสิทธิ ซึงมีผลตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม 2565 เป็ นต้นไป ตามหนังสือทีอ้างถึงข้างต้นแล้วนัน
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที 15 สิงหาคม 2565 ได้มมี ติอนุ มตั ิการ
แต่งตังกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ แทน ศ. ดร.พงษ์ศกั ดิ
อังกสิทธิ ดังนี
1. แต่งตังนายมนตรี สุวรรณโพธิศรี เป็ นกรรมการบริษทั
2. แต่งตัง ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. แต่งตังนายวินัย วิทวัสการเวช เป็ นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ทังนี ให้มผี ลตังแต่วนั ที 15 สิงหาคม 2565 เป็ นต้นไป
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางกอบบุญ ศรีชยั )
เลขานุการบริษทั

แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ
F 24-1

ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครังที 7/2565 เมือวันที 15 สิงหาคม
2565 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี
 แต่งตัง
 กรรมการตรวจสอบ
คือ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
โดยการแต่งตังให้มผี ล ณ วันที 15 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
นางวัชรี วิมุกตายน
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวินัย วิทวัสการเวช
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 4 เดือน
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี
พร้อมนีได้แนบหนังสือ รับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน 1 ท่าน มาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที 1 ลํ าดับที 2 และลําดับ ที 3 มีความรู้และประสบการณ์ เพีย งพอทีจะสามารถทํ าหน้ าทีในการสอบทานความ
น่าเชือถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงปฏิบตั ติ ามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงรวมถึงระดับ
ความเสียงทียอมรับได้
4. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียงโดยรวม รวมถึงระดับ
ความเสียงทียอมรับได้ อย่างน้อยปี ละครัง หรือเมือมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
5. สอบทานให้ บ ริษั ท ปฏิบ ตั ิ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6. พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ ง ตัง
โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทังประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชี รวมทังเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ ครัง
8. พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั

(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสียงของบริษทั โดยรวม
(ง) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
(จ) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(ฉ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ช) จํานวนการประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีตามกฎบัตรฉบับ
นี
(ฌ) เรืองอืนทีเห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์กําหนด

ลงชือ

ลงชือ

ประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ กรรมการ
(นายประสิทธิ บุญดวงประเสริฐ)

อรุณี วัชรานานันท์
(นางอรุณี วัชรานานันท์)

กรรมการ

