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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และ
เพื่อสอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้กาหนดกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ใน
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ
การบริ หารความเสี่ ยง และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการบริ ษทั และมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
2.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
2.2 เป็ นกรรมการอิสระ
2.3 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั
2.4 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2.5 มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษทั กาหนด
2.6 มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ หากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มี
ประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
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3. วาระการดารงตาแหน่ ง
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระ
แล้ว หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้ง
ต้องกระทาภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซึ่ ง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
3.2 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือ
วาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งที่วา่ งในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบ
แทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
3.3 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) พ้นจากสภาพการเป็ นกรรมการบริ ษทั
(จ) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติถอดถอนให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
3.4 กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้แจ้งต่อบริ ษทั ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล
และบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยทันทีเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูล้ งทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกก่อนครบวาระ
สามารถชี้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
3.5 ในกรณี กรรมการตรวจสอบ พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูล้ งทุนทราบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดงั กล่าว
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ทราบด้วยก็ได้
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4. การประชุม
4.1 วาระการประชุม
มีการกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่
เพียงพอ และต้องจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 จานวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมไม่นอ้ ยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดประชุมเป็ นวาระพิเศษ สาหรับกรณี
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง และกรณี พิเศษ
4.3 ผู้เข้ าร่ วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูต้ รวจสอบภายใน
ผูส้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม และให้ขอ้ มูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณี ที่
ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.4 การลงคะแนนเสียง
การลงคะแนนเสี ยง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูก้ าหนด เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ อง
ใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
เสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
5. อานาจดาเนินการ
5.1 กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริ ษทั
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.2 มีอานาจเชิญ ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้
ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
5.3 มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อจ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
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6. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
6.1 สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
6.2 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด
จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6.3 สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
6.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนที่สมควร รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครั้ง
6.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
6.6 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
6.7 ในการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่กาหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทาดังกล่าว ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.8 สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.9 ปรับปรุ งและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.10 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
อาศัยอานาจตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก

…………………………………………………………………………

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่……………………
เมื่อวันที่………………………………. และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ………………………….....เป็ นต้นไป

________________________
(ดร. สม จาตุศรี พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

__________________________
(ดร. ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

