
1 

 

 

 

 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2565 

      -------------------------------------------------------------------- 

 

1. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวนอย่างน้อย 3 คน

ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยทัง้หมดต้องมคุีณสมบตัิ

เป็นกรรมการที่เป็นอิสระและมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”)  

1.2 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

2.1 กรรมการตรวจสอบ มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 2 วาระ โดย 1 ปี ในทีน่ี้หมายถงึ 

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของปีทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในปี

ถดัไป กรรมการตรวจสอบทีพ่น้ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัอกีได ้

แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอตัโนมตั ิ  

2.2 ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งจะต้องแจง้เหตุผลต่อ

คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้า 1 เดอืน 

 

3. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.1 สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

3.2 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบรษิทั  

3.3 ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง รวมถงึประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจําปี

ของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
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3.4 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

3.5 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ หรอืเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชี

ของบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 

3.6 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีโดยพิจารณาการให้บริการอื่นของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกเหนือจากงานสอบบญัช ี(non – audit services) ทีอ่าจทาํใหข้าดความอสิระ  

3.7 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชทีีส่ําคญัของบรษิทัต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

3.8 ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

3.9 พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทั

ย่อย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

3.10 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบระเบยีบของบรษิทัว่าดว้ยการตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

3.11 อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และแผนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.12 รบัทราบและใหค้าํแนะนํา/ความเหน็ต่อรายงานผลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3.13 ประชุมร่วมกบัผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครัง้ 

3.14 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทําบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(Management’s Discussion and Analysis หรอื MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจาํปี 

3.15 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้  

(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตาม 

กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

3.16 ดาํเนินการตรวจสอบเรื่องทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนั

ควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการดาํเนินงานของบรษิทัไดก้ระทาํความผดิ

ตามทีกํ่าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงาน

ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นใหแ้ก่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และ

ผูส้อบบญัชทีราบภายในเวลาสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ี

3.17 กํากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที ่

           เกีย่วขอ้งกบับรษิทั  

3.18 พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติหรอืคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย             

3.19 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมนิตนเอง อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

3.20 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

ในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ

บุคคลภายนอก 

 

4. การประชุม 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งจดัใหม้หีรอืเรยีกประชุมตามทีเ่หน็สมควรอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ 

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมกีรรมการเขา้ร่วมในการประชุมแต่ละครัง้อย่างน้อย   กึ่ง

หนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

4.3 มตทิีป่ระชุมจะกระทาํโดยไดร้บัเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุมครบองคป์ระชุม 

4.4 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง อนัไดแ้ก่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน

ของบรษิทั และ/หรอื บรษิทัในกลุ่ม ใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้

4.5 ในกรณีทีม่เีหตุจาํเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้  
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5. การรายงาน

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั

5.2 ในการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทํา

ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทั      ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลา

ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

หากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ดําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไข ภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระทาํตามวรรคหนึ่งต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัย ์

6. ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถขอรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม 

ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัตามขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ โดยรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ วนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2565 

(นายกุลศิ สมบตัศิริ)ิ 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั )มหาชน(  
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ส่ิงแนบ 

 

คาํนิยาม  

อา้งองิความหมายของคําว่า “บรษิทั” “บรษิทัย่อย” และ “กลุ่มบรษิทั” ตามระเบยีบ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ว่าดว้ย การบญัช ีการเงนิ และการงบประมาณ ดงันี้ 

“บรษิทั” หมายความว่า  บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

“บรษิทัย่อย”  หมายความว่า  กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอํีานาจควบคุม 

“กลุ่มบรษิทั” หมายความว่า  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และ การร่วมคา้ ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

 

_______________________________________________ 


