
                                                                                                                                                              

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบัแก้ไขครัง้ที่ 2                                                                                                                หน้า 1 จาก 4 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของ 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) จึงมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมการท่ีมีอิสระในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบ่งเบาภาระหน้าท่ีต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล สอบทานความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2015 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากเดมิ 

 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ประธานและกรรมการตรวจสอบ  
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชี
หรือการเงิน และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีตอ่การเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
ซึง่จะมีผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดในคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

1.4 ผู้ควบคมุงานสงูสดุในการตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.1    ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2.2 เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

2.3 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและ
การบริหารงานบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ 
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2.4 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

2.5 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็น  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว  

 

3.  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและอิสระตอ่การแสดงความ

คดิเห็น  คณะกรรมการบริษัทจงึก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
3.1   สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
3.2 พิจารณาอนมุตังิบสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ 
3.3 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 
3.4 สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความ
เห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3.6   พิจารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
3.7 พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
3.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้  และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญ ชีของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชี และให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.9 จดัท ารายงานการก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
การประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.10 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรส่วนตรวจสอบภายใน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

3.11 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนีห้มายถึง ชว่งเวลา

ระหวา่งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี
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ถดัไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ได้ แตไ่ม่ใช่
การตอ่วาระโดยอตัโนมตั ิ

4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
4.2.3 ขาดคณุสมบตัติามข้อก าหนด กลต.และตลท. 
4.2.4   คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
4.2.5 ลาออก 
4.2.6 ตาย 

4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งตอ่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั พร้อมเหตผุล 
เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก 

 

5. การประชุม 
5.1  คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละ 

1 ครัง้ 
5.2 ในการประชมุจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
5.3    ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานได้ ให้กรรมการท่ีมาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

5.4  การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ี
พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  

5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนท่ี
เก่ียวข้องได้ 

 

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชุม  ห รือรายงาน อ่ืนใดท่ี เห็นว่า

คณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจ า 
6.2  รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณี

ท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริตหรือ
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มีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

6.3  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

  
   ทัง้นี ้ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ตัง้แตว่นัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นต้นไป 
 
                 
               
 
 
 


