F 24-1
แบบแจ้ งรายชื1อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้ วยที(ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครังE ที( 4/2564 เมื(อวันที( 30
เมษายน 2564 ได้ มีมติดงั ต่อไปนี E
ต่อวาระ/แต่งตังE
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คือ (U) ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
โดยการแต่งตังให้
E มีผล ณ วันที( 30 เมษายน 2564 และมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
นับตังแต่
E การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์
2. กรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร.นริ ศ ชัยสูตร
3. กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื Eออาภรณ์
4. กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวอรวรรณ ภูนํ Eาทรัพย์
พร้ อมนี Eได้ แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน U ท่านมาด้ วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที( 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที(จะสามารถทําหน้ าที(ในการสอบทานความน่าเชื(อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท มี ข อบเขต หน้ าที( และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
ดังต่อไปนี E (ไม่ เปลี1ยนแปลง)
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและน่าเชื(อถือ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที(เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที(เกี(ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังE เลิกจ้ าง รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังเข้
E าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังE
5. พิจารณารายการเกี(ยวโยงกันหรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
E Eเพื(อให้ มนั( ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง( รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี E
(ก) ความเห็นเกี(ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที(เชื(อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี(ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี(ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที(เกี(ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี(ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี(ยวกับรายการที(อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที( คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบัติหน้ าที( ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื(นที(เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว( ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที(และความรับผิดชอบที(
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
7. ดําเนินการตรวจสอบเรื( องที(ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณี พบพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่า
กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลซึง( รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทําความผิดตามที(กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที( 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบ
เบื Eองต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ที(ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติดตามการบริ หารความเสีย( งที(สาํ คัญอย่างต่อเนื(องจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย( งของ
ฝ่ ายบริ หาร
9. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังให้
E ความเห็นเกี(ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตังE โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังE
11. สอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุมเพื(อชี Eแจงหรื อให้ สง่ เอกสารที(
เกี(ยวข้ องได้ ตามขอบเขตอํานาจหน้ าที(
13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึ กษาจากผู้เชี(ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงานที(รับผิดชอบ
14. สอบทานและกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ ามนโยบายเกี(ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัทฯ
15. จัดทํารายงานการปฏิบตั งิ านเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังE
16. ปฏิบตั กิ ารอื(นใดตามที(คณะกรรมการของบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี E
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที(ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
2. ขอบเขต หน้ าที( ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้ างต้ นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด

ลงชื(อ ………………………………………………… กรรมการ
(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ลงชื(อ ………………………………………………… กรรมการ
(ดร. กิรณ ลิมปพยอม)
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