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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค์ของการจดัตั Eงคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีHสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการสอบทานคุณภาพและ
ความน่าเชืHอถือของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีHยงทีH
เหมาะสม การตรวจสอบภายในทีHมีประสิทธิภาพ และการติดตามดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ นโยบาย และหลกัการปฏิบตัติา่งๆ ทีHเกีHยวข้อง 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีรวมทั 5งบคุคลทีHเกีHยวข้องอืHนๆ เพืHอสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิผล กรรมการตรวจสอบต้องมีความเข้าใจทีHชัดเจนเกีHยวกับความรับผิดชอบทั 5งต่อ
คณะกรรมการบริษัท องค์กรธรุกิจ กระบวนการปฏิบติังานและความเสีHยงทีHเกีHยวข้อง 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหลกัในการสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลกิจการทีHดี 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั 5งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยทั 5งหมดต้องมี
คณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระและมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ทีHกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนทีHมีความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน ซึHงสามารถสอบทานความน่าเชืHอถือของงบ
การเงินได้ 

2.2 หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพ้นจากตาํแหน่ง 
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีHนี 5หมายถึง ช่วงเวลา

ระหว่างการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของปีทีHได้รับการแต่งตั 5ง และการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี
ถดัไป กรรมการตรวจสอบซึHงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตั 5งใหม่ แตไ่ม่ใช้การตอ่
วาระโดยอตัโนมติั 

3.2 กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตําแหนง่เมืHอ 
1) ลาออก 
2) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฏบตัรนี 5 
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหนง่ 

3.3 กรรมการตรวจสอบทีHประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งตอ่คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้า 1 
เดือนพร้อมเหตผุล เพืHอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแตง่ตั 5งบคุคลอืHนทีHมีคณุสมบติัครบถ้วน
ทดแทนบคุคลทีHลาออก 
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3.4 ในกรณีทีHกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบกําหนดวาระดํารงตําแหน่ง ให้บริษัทฯ แจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 

4. หน้าทีMและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีHรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าทีHทีHได้รับมอบหมาย 

ดงันี 5 

4.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชืHอถือ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

4.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีHเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

4.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายทีHเกีHยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

4.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั 5ง เลิกจ้าง รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
รวมทั 5งเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ r ครั 5ง 

4.5 พิจารณารายการเกีHยวโยงกันหรือรายการทีHอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั 5งนี 5เพืHอให้มัHนใจว่ารายการ
ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

4.6 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯซึHง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลู
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 5 
(ก) ความเห็นเกีHยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีHเชืHอถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกีHยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเกีHยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายทีHเกีHยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเห็นเกีHยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกีHยวกบัรายการทีHอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีHคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีHตามกฎ

บตัร (Charter) 

(ซ) รายการอืHนทีHเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทัHวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีHและความ

รับผิดชอบทีHได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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4.7 ดําเนินการตรวจสอบเรืHองทีHได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนัควร
สงสัยว่ากรรมการผู้ จัดการหรือบุคคลซึHงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทํา
ความผิดตามทีHกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีH 5) พ.ศ. 
2559 และรายงานผลการตรวจสอบเบื 5องต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีHได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

4.8 สอบทานและติดตามการบริหารความเสีHยงทีHสําคญัอยา่งตอ่เนืHองจากคณะกรรมการบริหารความ
เสีHยงของฝ่ายบริหาร ซึHงรวมถึง การบริหารความเสีHยงด้านความมัHนคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) และความเสีHยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอืHนๆ ในภาพรวมขององค์กร 

4.9 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั 5งให้ความเห็นเกีHยวกับแผนงาน
และผลการปฏิบติังาน งบประมาณและอตัรากําลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 5ง ประเมินผลงาน โยกย้าย และเลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

4.10 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 5ง 
4.11 สอบทานและอนมุติักฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
4.12 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจดัการหรือหวัหน้างานเข้าร่วมประชมุเพืHอชี 5แจงหรือให้

สง่เอกสารทีHเกีHยวข้องได้ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีH 
4.13 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้ เชีHยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วย

คา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานทีHรับผิดชอบ  
4.14 สอบทานและกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบติัตามนโยบายเกีHยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัHนของ

บริษัทฯ 
4.15 จดัทํารายงานการปฏิบติังานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยปีละ r ครั 5ง 
4.16 ปฏิบติัการอืHนใดตามทีHคณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

5. การประชุม  
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามทีHเห็นสมควรอย่างน้อย ไตรมาสละ1 

ครั 5งและมีอํานาจในการเรียกประชุมเพิHมเติมได้ตามความจําเป็น องค์ประชุมประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่กึHงหนึHงของจํานวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 การประชมุเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชีจะต้องจดัขึ 5นอยา่งสมํHาเสมออยา่งน้อยปีละ 1 ครั 5ง 
5.3 วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจดัทําขึ 5นและนําเสนอล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ยกเว้น วาระพิจารณาข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะบริษัทฯและอืHนๆ โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า และให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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6. การรายงาน 

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีHระบคุวามเห็นในเรืHองตา่งๆไว้อยา่งชดัเจน 
6.2 ในการปฏิบติัหน้าทีHของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา

ซึHงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทนัทีเพืHอดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
ภายในเวลาทีHคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรคือ 
1) รายการทีHเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทจุริตและคอร์รัปชัHน หรือมีสิHงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีHสําคญัในระบบการควบคมุ

ภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย หรือกฎหมายทีHเกีHยวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลากรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึHงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 รายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น 
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ ถือหุ้นเกีHยวกบักิจกรรมทีHทําระหว่างปีตามหน้าทีHและความ

รับผิดชอบทีHได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

7. การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
คณะกรรมการตรวจสอบทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจําทกุปี 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี 5 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั 5งทีH 
10/2564 เมืHอวันทีH 29 ตุลาคม 2564 โดยให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนหน้าทุกฉบบั 
และให้ใช้ฉบบันี 5แทน 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชยัสตูร) 
ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 


