แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์
จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มผี ล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564
กําหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางอัญชลี ชวนิชย์
2. กรรมการตรวจสอบ
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
3. กรรมการตรวจสอบ
นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายสุชล วัฒนสุขชัย
พร้อ มนี้ ได้แ นบหนั ง สือ รับ รองประวัติข องกรรมการตรวจสอบจํ า นวน - ท่ า นมาด้ว ย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลําดับที่ 3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของ
งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีขอบเขต หน้ าที่ และ ความรับผิ ดชอบต่อ คณะกรรมการบริ ษัท
ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)

พิจารณาคัดเลือก เสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
ขอรับการแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
มีอํานาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษทั รวมถึงการเชิญผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม และให้ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
สามารถแสวงหาความเห็นอิสระจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อขอคําแนะนํ า
ปรึกษา หรือขอความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั โดยกําหนดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้
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(5)

ดําเนินการสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ิตามนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่ครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันการคอร์รปั
ชัน การตรวจหาการคอร์รปั ชัน และการตอบสนองเมื่อพบการคอร์รปั ชัน ตลอดจนการสอบทาน
และทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวได้ถูกนําไปปฏิบตั อิ ย่างครบถ้วนและเหมาะสมทัวทั
่ ง้ องค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ เติม มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้
(1)

(2)

(3)

(4)

ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
(ก)
สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม และ
มีประสิทธิผล
(ข)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและหารือกับฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับ
นโยบายการประเมินและการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อกําหนด
(ก)
สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพ ย์ ข้อกํ า หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เ กี่ย วข้องกับ ธุร กิจของ
บริษัท รวมทัง้ สอบทานให้บ ริษัทย่ อยของบริษัท ปฏิบ ัติต ามหลักเกณฑ์ท่ีกํา หนดใน
นโยบายการควบคุม และกลไกการกํากับดูแลกิจการทีบ่ ริษทั เข้าไปลงทุน
(ข)
สอบทานการทํารายการที่เกี่ยวโยง การทํารายการระหว่างกัน การได้มาจําหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
ด้านการรายงานข้อมูลทางการเงิน
(ก)
สอบทานให้บ ริษัท มีร ายงานทางการเงิน ที่ถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพีย งพอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(ข)
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทใ่ี ช้ในรายงานทางการเงิน
(ค)
คณะกรรมการตรวจสอบควรขอคําอธิบายจากฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับผลแตกต่างทีส่ ําคัญ ๆ
ในงบการเงินระหว่างปี ปัจจุบนั กับปี ก่อน ๆ และพิจารณาร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงบทรายงาน
และการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis or MD&A)
(ง)
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีได้พจิ ารณา
ทบทวนรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร และพิจารณาว่าข้อมูลที่ปรากฏในบท
รายงานและการวิเ คราะห์ข องฝ่ ายบริหาร และสารสนเทศอื่น ใดที่ป รากฏในรายงาน
ประจําปี มคี วามสอดคล้องกับสารสนเทศในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
ด้านการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
(ก)
ผูต้ รวจสอบบัญชี
•
ประชุ ม ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชีเ พื่อ รับ ทราบรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ประจํา ไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และการหารือเกี่ยวกับ
ปั ญหาอุ ป สรรคที่อาจพบจากการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี โดยควรประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างน้ อยปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย
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ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน และพิจารณาถึงความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี
(ข)
ผูต้ รวจสอบภายใน
•
สอบทานความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
•
ประชุมกับหัวหน้าผูบ้ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นทีม่ คี วามสําคัญ
อย่างน้อยปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
•
สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้
•
พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจําปี อัตรากําลัง และทรัพยากรทีจ่ ําเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
•
อนุ ม ัติ แ ผนการตรวจสอบประจํ า ปี รวมถึ ง การพิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารทบทวน
ปรับเปลีย่ นแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่ นี ัยสําคัญ
•
กํากับดูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในให้ปฏิบตั ิงานสอดคล้องตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั ิ และเป็ นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
•
ประเมินคุณภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ จัดให้มี
การประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็ น
อิสระจากภายนอกองค์กร อย่างน้อยทุกๆ ห้า (5) ปี
ด้านการรายงาน
(ก)
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ของบริษทั
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข)
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิน งาน
ของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทํา
ข้างต้น ได้แก่
•
รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
•
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บ ริหารไม่ ดํา เนิ น การให้มีการปรับ ปรุ งแก้ไขภายใน
ระยะเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค)
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาโดยสมํ่าเสมอ
เป็ นระยะ
•

(5)
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(6)

ด้านอื่นๆ
(ก)
ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือทีจ่ ะกําหนดขึน้ เพิม่ เติมในอนาคต
(ข)
ปฏิบตั งิ านอื่นใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคําสังนั
่ น้ ต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ค)
สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่ างน้ อยปี ละ หนึ่ง (1) ครัง้ เพื่อนํ าเสนอขอ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
(ง)
การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความแน่ ใจว่าการทํางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ ว ัตถุ ประสงค์ จึงควรมีการกํ าหนดการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างเป็ นทางการ โดยอาจมีการตอบแบบสอบถามของสมาชิก
กรรมการตรวจสอบถึงความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี้
1.
กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กําหนด
2.
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์
กําหนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายฮาราลด์ ลิงค์)

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นางปรียนาถ สุนทรวาทะ)
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