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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ
เพ่ือสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรใหก้ าหนดกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 
 
1.  วตัถุประสงค์      
 คณะกรรมการตรวจสอบ จดัตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั ใน 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ  
การบริหารความเส่ียง และการปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการบริษทั และมีคุณสมบติัเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 2.1 ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 2.2 เป็นกรรมการอิสระ 
 2.3 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทั 

 2.4 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 2.5 มีหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบริษทัก าหนด 
 2.6 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 ทั้งน้ี หากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้
ประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติแต่งตั้ง และเม่ือครบวาระ
แลว้ หากคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป จนกวา่คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง ในการแต่งตั้ง
ตอ้งกระท าภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม กรรมการตรวจสอบซ่ึง
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้

3.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัคงเหลือ 
 วาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน 

3.3 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(ก) ครบก าหนดตามวาระ 
(ข) ลาออก 
(ค) ถึงแก่กรรม 
(ง) พน้จากสภาพการเป็นกรรมการบริษทั 
(จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
(ฉ) ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 

หลกัทรัพยก์ าหนด 
 3.4 กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหแ้จง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 1 เดือน พร้อมเหตุผล  

และบริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยโดยทนัทีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูล้งทุนทราบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกก่อนครบวาระ
สามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าว ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

 3.5 ในกรณี กรรมการตรวจสอบ พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ บริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกรรมการตรวจสอบ 
พน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระพร้อมสาเหตุ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยทนัที เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูล้งทุนทราบ ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระสามารถช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าว  
ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทราบดว้ยกไ็ด ้
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4. การประชุม 
 4.1 วาระการประชุม 
  มีการก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั พร้อมเอกสารประกอบท่ี 

เพียงพอ และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.2 จ านวนคร้ังการประชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 คร้ัง และจดัประชุมเป็นวาระพิเศษ ส าหรับกรณี
พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง และกรณีพิเศษ 

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผูต้รวจสอบภายใน  
ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

4.4 การลงคะแนนเสียง 
 การลงคะแนนเสียง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูก้  าหนด เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ือง

ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
5. อ านาจด าเนินการ 

5.1 ก าหนดใหมี้การประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทั 
และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.2 มีอ  านาจเชิญ ผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้
ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มลูไดทุ้กระดบัขององคก์ร 

5.3 มีอ  านาจในการตรวจสอบผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.4 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ในกรณี 
จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
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6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 6.1 สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
 6.2 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอด 
จนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ 
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 6.3 สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

 6.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีสมควร รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

 6.5 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

6.6 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี 

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
6.7 ในการปฎิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

 ประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
  หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหาร ไม่ด าเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการ 

ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.8 สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.9 ปรับปรุงและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
6.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย 

 อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของบริษทัและกฎหมาย 
  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั 
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 
 
                                         ………………………………………………………………………… 
 
 
 
             กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบน้ี ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี…………………… 
เม่ือวนัท่ี……………………………….     และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ………………………….....เป็นตน้ไป 
    
 
 

 

              ________________________                                       __________________________  
                  (ดร. สม   จาตุศรีพิทกัษ)์                                                  (ดร. ธีระพงษ ์ วิกิตเศรษฐ) 
                  ประธานกรรมการบริษทั                                                  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                         
 


