
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2549 เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมการท่ีมีอิสระในการสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน แบ่ง
เบาภาระหน้าท่ีตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล 
สอบทานความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายในและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  1.1  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน  
           1.2  เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
  1.3  คณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกับเหตท่ีุมีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเงินโดยรับรองประวตัิท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ56-2)  
  1.4  หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
  2.3 เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้าน
การเงินและการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.4 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.5 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว  



 
 
 

  ข้อ 3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและอิสระตอ่
การแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจ  และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงันี ้
 3.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
 3.2  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความ
เห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3.3  สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กบัธรุกิจของบริษัทฯ 
 3.4  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบุคลากรของแผนก
ตรวจสอบภายใน 
 3.5  พิจารณาสอบทานและเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 3.6 พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มี
การประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 3.7 จัดท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานการประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.8 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 3.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้
หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น



ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อ
วาระโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
 4.2.3 ขาดคณุสมบตัิตามข้อก าหนด กลต.และตลท. 
 4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 4.2.5 ลาออก 
 4.2.6   ตาย 
 4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก 
 ข้อ 5. การประชุม 
 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 5.2 ในการประชมุจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ 
 5.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานได้ ให้กรรมการท่ีมาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 
 5.4 การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงขีข้าด 
 5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองท่ีพิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  
 5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
 ข้อ 6. การรายงาน 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชมุ หรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่
คณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจ า 



 6.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ในกรณีท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริตหรือมีส่ิงผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน  และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ 

 6.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าตาม
วรรคหนึ่งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 


