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ที่ EA6304/014LT 

วันท่ี 27 เมษายน 2563 

 
เรื่อง แจ้งการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส าเนาเรียน  เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
  
 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามมติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียด
ตามแบบ F 24-1 ที่ส่งมาด้วยนี้ 
 
                   จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
         
                           (นายอมร ทรัพย์ทวีกุล) 
                 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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F 24-1 

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563  เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2563 
ได้มีมติดงัต่อไปนี ้

   แต่งตั้ง/ต่อวาระ  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ                     กรรมการตรวจสอบ 

 คือ  (1) นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 

 โดยการแต่งต้ัง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 

 
  ก าหนด/เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 โดยการ เปล่ียนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดงักล่าวให้มีผล ณ วันที่ ..........-......................... 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบดว้ย:          
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศเอกชัยนันท์  ธรรมสุจริต วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี                  
 2. กรรมการตรวจสอบ              หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร  ฉัตรชัย วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 2 ปี 
 3. กรรมการตรวจสอบ  นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์         วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลือ 3 ปี       

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายนราวุธ ตันติอนุรักษ์ 
 พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านมาด้วย  โดยกรรมการตรวจสอบ
ล าดับที่ 3 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปน้ี 
1.  รายงานทางการเงิน 

- สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและ

ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน 

- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือ
ผิดปกติ และรายการท่ีต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน 

- สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเส่ียงที่ส าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
และแผนท่ีจะลดความเส่ียงดังกล่าว 

- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดท างบการเงิน 
2. การควบคุมภายใน 

- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเส่ียงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และแนวทางการส่ือสารความส าคัญของการควบคุมภายในท่ัวทั้งบริษัท 
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- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ
นั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีตลอดจนบุคคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
- สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้ง

พิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระท าผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ทุกรูปแบบ 

4. การก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไขรวมถึงรายงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม 

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้องครบถ้วน 

6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
- รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกัน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์
8. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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9. ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข 
- จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้ 
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด  
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 

                                           ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
       (นายสมโภชน์ อาหุนัย) 
   
 
                                              ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ 
          (นายอมร ทรัพย์ทวกีุล) 

 


