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คณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระท าหน้าทีช่่วยคณะกรรมการโดยมี
หน้าที่เพื่อสนบัสนนุด้านการก ากบัดแูลกิจการ การสอบทานความถกูต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุ
และตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องรวมถงึการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัท
และบริษัทยอ่ย  เพื่อให้การบริหารจดัการงานตา่งๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นไป อยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และ
โปร่งใส 

1. วตัถปุระสงค ์
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลการปฐมนิเทศเบื้องต้นโดยให้ข้อมูลแก่สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
ยงัมแีนวทางในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการประเมนิผลประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

2.   องคป์ระกอบ 
1) คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ตาม

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัซึง่เป็นกรรมการอสิระจ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้คณะ และกรรมการตรวจสอบตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน  

3) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิทีเ่พยีง
พอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิไม่น้อยกว่า 1 ท่าน 

4) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบหรอืใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมด ท าการเลอืกบุคคลหนึ่งขึน้มาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

5) เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืแต่งตัง้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการก าหนด
แผนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ นดัหมายประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุมตามทีป่ระธาน
กรรมการตรวจสอบสัง่การ น าสง่เอกสารประกอบการประชุม และบนัทกึรายงานการประชุม 

3.  คณุสมบติักรรมการตรวจสอบ 
 1) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัและบรษิทั

ย่อย ผูถ้อืหุน้หุน้ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั 

 2) ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงนิเดือนประจ า/ผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัใหญ่ และบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 3) มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงาน
ก ากบัดูแลต่าง ๆ ก าหนดขึน้ โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมคีวามเป็นกลาง ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไม่
ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ในลกัษณะทีอ่าจะมผีลต่อการใชดุ้ลยพนิิจตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างอสิระ 
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 4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

 5) สามารถอุทศิเวลาและความคดิเหน็อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ 

 6) กรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการอบรมและเสรมิสรา้งความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึน้ และควรได้เพิม่พูนความรู้
เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ  

4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ

อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้   

ทัง้นี ้นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริหารจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก 
3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ ก าหนดขึน้ 
4) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
5) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหนง่ 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั

แต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามที่

คณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบซึง่ไดก้ารแต่งตัง้ใหม้าแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีง

วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

5.   ขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี้ 
1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  
2)  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้รว่มประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้มคีวามถูกตอ้งและครบถว้น
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในการเขา้ท ารายการดงักล่าว
อย่างถูกตอ้งครบถว้น ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ง) ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(ฉ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ซ) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ฌ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามรายละเอยีดขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบคุคลภายนอก 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิทัแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท า

รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด (แบบ F24-1) และน าสง่ต่อตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดย

วธิกีารตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการรายงานโดยผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

8) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่

อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็สมควร 

1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หากคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่สามารถแกไ้ขรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงท ี สมาชกิ

ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรอืกจิกรรมดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9) ทบทวนขอ้บงัคบัและผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม 

6.  การประชมุ 



บรษิทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
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SUTHA 

1) คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ ีหรอืเรยีกประชมุตามทีเ่หน็สมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และมอี านาจในการเรยีก

ประชุมเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชมุไว้ลว่งหน้าหนึง่ปี  

2) องคป์ระชมุประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

3) กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเขา้ร่วมประชมุทุกครัง้ ยกเวน้มเีหตุจ าเป็นควรแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั 

4)  ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอื

ตดิภารกจิทีจ่ าเป็น ใหก้รรมการตรวจสอบทีม่าประชุมเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชมุ 

5) การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบรหิาร หรอืผูต้รวจสอบภายใน หรอืผูส้อบบญัช ี ตอ้งจดัใหม้ขีึน้อย่างสม ่าเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) การลงมตขิองกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถอืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีใด ๆ ใน

เรื่องทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และลงมตใินเรื่องนัน้ ๆ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธาน

ในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

7)  น าสง่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรอืเรง่ด่วนจะแจง้การนดั

ประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ได ้ โดยใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทกึ

รายงานการประชมุ 

 

7. การรายงาน 

 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และจดัท ารายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัและลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8. การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง อย่างน้อยปีละครัง้ และสรุปผลน าเสนอกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบและพจิารณา 

 

กฎบตัคิณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ) ฉบบันี้ ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
5/2561 เมื่อวนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 เป็นตน้ไป 

วนัที ่14 พฤศจกิายน 2561 

 
                                                                นายศรภีพ สารสาส 

                                                                   ประธานคณะกรรมการ 
รายละเอียดเอกสารที่จัดท าและการปรับปรุง 
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