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F 24-1 

แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 เมื่อวนัที ่21 พฤษภาคม 2563 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

       แต่งตัง้/ต่อวาระ  

                ประธานกรรมการตรวจสอบ               กรรมการตรวจสอบ 

     คอื  (1) นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข 

     โดยการแต่งตัง้/ต่อวาระ ใหม้ผีล ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 2563   

 กาํหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี  -   

 โดยการกําหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบดงักล่าวใหม้ผีล ณ วนัที ่ -  

   

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วย:          

 1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอญัชล ีชวนิชย ์ วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 2 ปี

 2.  กรรมการตรวจสอบ  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 1 ปี  

 3.  กรรมการตรวจสอบ  นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข  วาระการดาํรงตําแหน่งคงเหลอื 3 ปี  

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุชล วฒันสุขชยั  

 

 พร้อมนี้ ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการ

ตรวจสอบลําดบัที ่1 และ 3 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถทาํหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื

ของงบการเงนิ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีขอบเขต หน้าท่ี และ ความรบัผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปน้ี 

 

(1) พจิารณาคดัเลอืก เสนอชื่อผู้สอบบญัชแีละค่าตอบแทนผู้สอบบญัชแีก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อ

ขอรบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ี

(2) ให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และประเมนิผลการปฏบิตัิงาน ผู้อํานวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(3) มอํีานาจเขา้ถึงขอ้มูลได้ทุกระดบัของบรษิทั รวมถึงการเชญิผู้บรหิาร พนักงาน หรอืผู้เกี่ยวขอ้ง

เขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้การปฏบิตังิานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่

ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(4) สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบญัชหีรอืที่ปรกึษาวชิาชพีเฉพาะ เพื่อขอคําแนะนํา

ปรกึษา หรอืขอความเหน็ได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใชจ้่าย

ของบรษิทั โดยกําหนดใหม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีปีละ หนึ่ง (1) ครัง้  
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(5) ดําเนินการสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัิตามนโยบาย ระเบยีบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการต่อต้านการ     

คอร์รปัชนั รวมถงึการบรหิารความเสี่ยงด้านคอร์รปัชนัที่ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกนัการคอร์รปั

ชนั การตรวจหาการคอร์รปัชนั และการตอบสนองเมื่อพบการคอร์รปัชนั ตลอดจนการสอบทาน

และทบทวนนโยบาย ระเบยีบปฏบิตัิ หลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณของบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่า

นโยบาย ระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าวไดถู้กนําไปปฏบิตัอิย่างครบถว้นและเหมาะสมทัว่ทัง้องคก์ร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่เตมิ มสีาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี้ 

(1) ดา้นการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 

(ก) สอบทานใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และ 

มปีระสทิธผิล 

(ข) พจิารณารายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและหารอืกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบั

นโยบายการประเมนิและการบรหิารความเสีย่ง 

(2) ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนด 

(ก) สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท รวมทัง้สอบทานให้บริษัทย่อยของบริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน

นโยบายการควบคุม และกลไกการกํากบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุน 

(ข) สอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการระหว่างกนั การได้มาจําหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

(3) ดา้นการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ 

(ก) สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

(ข) ประเมนิความเหมาะสมของหลกัการบญัชทีีใ่ชใ้นรายงานทางการเงนิ 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบควรขอคําอธบิายจากฝ่ายจดัการเกี่ยวกบัผลแตกต่างทีส่ําคญั ๆ 

ในงบการเงนิระหว่างปีปัจจุบนักบัปีก่อน ๆ และพจิารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงบทรายงาน

และการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (Management’s Discussion and Analysis or MD&A) 

(ง) คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบญัชีถึงขอบเขตที่ผู้สอบบญัชไีดพ้จิารณา

ทบทวนรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบรหิาร และพจิารณาว่าขอ้มูลที่ปรากฏในบท

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฏในรายงาน

ประจาํปีมคีวามสอดคลอ้งกบัสารสนเทศในงบการเงนิหรอืไม่ อย่างไร  

(4) ดา้นการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน 

(ก) ผูต้รวจสอบบญัช ี

• ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อรบัทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน 

ประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการหารือเกี่ยวกบั

ปัญหาอุปสรรคที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุม

ร่วมกบัผู้สอบบญัชี อย่างน้อยปีละ หนึ่ง (1) ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชุมดว้ย  



3 

 

• ประเมนิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการปฏบิตังิาน และพจิารณาถงึความเป็น

อสิระของผูส้อบบญัช ี

(ข) ผูต้รวจสอบภายใน 

• สอบทานความเป็นอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน 

มสีายการบงัคบับญัชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประชุมกบัหวัหน้าผูบ้รหิารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารอืประเดน็ทีม่คีวามสําคญั 

อย่างน้อยปีละ หนึ่ง (1) ครัง้ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

• สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ หนึ่ง (1) ครัง้ 

• พจิารณาเหน็ชอบงบประมาณประจําปี  อตัรากําลงั และทรพัยากรทีจ่ําเป็นในการ

ปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• อนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน 

ปรบัเปลีย่นแผนงานตรวจสอบในสว่นทีม่นีัยสาํคญั 

• กํากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในใหป้ฏบิตัิงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบ

ประจําปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตัิงานวิชาชพี

ตรวจสอบภายใน 

• ประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้จดัใหม้ี

การประเมินคุณภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็น

อสิระจากภายนอกองคก์ร อย่างน้อยทุกๆ หา้ (5) ปี 

(5) ดา้นการรายงาน 

(ก) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจําปีของบรษิทั  

ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอื 

การกระทํา ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน

ของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อดําเนินการ

ปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร รายการหรอืการกระทาํ

ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

• รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายใน

ระยะเวลาขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการ

กระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ค) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทราบหรอืเพื่อพจิารณาโดยสมํ่าเสมอ

เป็นระยะ 
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(6) ดา้นอื่นๆ 

(ก) ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนด หรอืทีจ่ะกําหนดขึน้เพิม่เตมิในอนาคต 

(ข) ปฏบิตังิานอื่นใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคาํสัง่นัน้ตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ค) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ หนึ่ง (1) ครัง้ เพื่อนําเสนอขออนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั 

(ง) การประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้วามแน่ใจว่าการทํางานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุว ัตถุประสงค์ จึงควรมีการกําหนดการประเมินผล

คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็นทางการ โดยอาจมกีารตอบแบบสอบถามของสมาชกิ

กรรมการตรวจสอบถงึความมปีระสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัขอรบัรองต่อตลาดหลกัทรพัยด์งันี้ 

1. กรรมการตรวจสอบมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยกํ์าหนด  

2. ขอบเขต หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัย์

กําหนด 

    

 

    ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

                (นายฮาราลด ์ลงิค)์ 

  (ตราประทบั) 

 

    ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 

            (นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ)             

 

 

 

 

 

 


