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กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ1 

1. วัตถุประสงค ์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการ

ก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายใน และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่ในการควบคมุดแูลเรื่องดงัต่อไปนี ้(1) ท าใหร้ายงานทางการเงินของบริษัทมี
ความน่าเชื่อถือ (2) ปฏิบัติตามขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง (3) ตรวจสอบความเป็นอิสระและคณุสมบัติ
ของผูส้อบบญัชี และ (4) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชี และเพื่อจัดท า
รายงานตามที่หน่วยงานก ากับดแูลภายนอกตอ้งการ รวมถึงสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพใน
การบรหิารความเสี่ยงของบริษัท และบรษิัทย่อยของบรษิัท เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัท
เป็นไปอย่างโปรง่ใสและน่าเชื่อถือ 

2. ค ำนิยำม 
 “กรรมการอิสระ” ใหม้ีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง 
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

“พ.ร.บ.” หมายความถึง พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) 

“ส านกังาน ก.ล.ต.” หมายความถึง ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

“ตลาดหลกัทรพัยฯ์” หมายความถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความถึง ให้มีความหมายตามที่ก าหนดในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3. องคป์ระกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท า
หนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

 
1 บริษัทจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และประกาศท่ีออกตามความใน
กฎหมายดงักล่าวโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ภายหลงัจากท่ีบรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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4. คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี ้
(1) เป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ร.บ. 

รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
(2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีอ านาจตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

(4) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบัญชีหรือการเงิน
อย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

5. กำรแต่งต้ังและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
(1) ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบซึ่งพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้ให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้ีก 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือไม่อาจด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดวาระได ้
ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทมีจ านวนกรรมการตรวจสอบต ่ากว่า 3 คน ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชุมผู้ถือ
หุน้มีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อใหม้ีจ  านวนครบถว้นโดยไม่ชกัชา้เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ครบก าหนดตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
(ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 
(ค) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 
(ง) ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบรษิัท 
(จ) เสียชีวิต 
(ฉ) คณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(ช) ตอ้งโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงที่สดุ หรือค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิด

ที่กระท าดว้ยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 
(ซ) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
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(ฌ) เป็นบคุคลลม้ละลาย 
(2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระใหย้ื่นหนังสือลาออกต่อ

คณะกรรมการบรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้
จะไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลอื่นที่มีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก 

(3) ในกรณีที่บริษัทน าหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว กรณีกรรมการ
ตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทราบทนัที โดยกรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุ
ดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยได ้ทัง้นี ้บริษัทตอ้งจดัส่งขอ้มลูดงักล่าวใหก้ับ ส  านกังาน 
ก.ล.ต. เพื่อปรบัปรุงฐานขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิดว้ย 

(4) คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9  ปี นับ
จากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้ใหก้รรมการ
อิสระนั้นด ารงต าแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็น
ดงักลา่ว 

6. อ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรับผิดชอบ 
(1) สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจ าปี) ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิ ดชอบจัดท า
รายงานทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 ในการด าเนินการดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ที่ดแูล ฝ่ายจดัการมีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อการ
จดัท างบการเงินของบริษัท และผูส้อบบัญชีภายนอกมีหนา้ที่ตรวจสอบงบการเงินดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบรว่มกนัว่า ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีภายนอกมี
ทรพัยากรและเวลา ตลอดจนขอ้มลูความรูเ้รื่องบญัชี การตรวจสอบ ระบบควบคมุภายใน และกระบวนการจดัท า
รายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ไดใ้หป้ระกนัเป็นพิเศษในงบการเงิน และขอ้มลูการเงินที่บรษิัทน าเสนอใหก้บัผูถื้อหุน้และบคุลอื่นๆ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล พิจารณาผลการตรวจสอบ และ
ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี และส านกัตรวจสอบภายในเก่ียวกับ ระบบการควบคมุภายใน และ
เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะนั้น สอบทานกิจกรรม และโครงสรา้งของส่วนตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตร
ของส านกัตรวจสอบภายใน พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน



กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
 

  

5/9 

ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการ
ทางการเงิน พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตราก าลังของส่วน
ตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็นผูอ้นุมตัิ พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงที่ปรกึษาดา้นการตรวจสอบ
ภายใน (ถา้มี) ใหม้ีความสมัพนัธท์ี่เกือ้กลูกนั ไม่ซ า้ซอ้น 

(3) ร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานใหบ้ริษัทมีระบบบริหารและ
ควบคมุความเสี่ยงที่เพียงพอ 

(4) สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเก่ียวกับการรบัแจ้งเบาะแส การรับข้อรอ้งเรียน และการ
ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น ขอ้ก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้  ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด 

(5) สอบทานใหบ้รษิัทปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

(6) พิจารณาคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษัท โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณข์องบคุลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหต้รวจสอบบญัชี
ของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผูส้อบบัญชี ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงานตรวจสอบ ขอบเขต 
แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็น
สาระส าคัญ รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

(7) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) รวมถึง
เสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคญั
ระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยได ้และสอบทานรายงานของผูส้อบบญัชีที่
จดัท า เสนอใหฝ่้ายบรหิารปรบัปรุงแกไ้ข และติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะนัน้ 

(8) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และ
ผูต้รวจสอบภายใน 
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(9) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้ีความ
ถกูตอ้งและครบถว้น เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เปิดเผย
ขอ้มลูในการท ารายการดงักลา่วอย่างถกูตอ้งครบถว้น ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วมีความ
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท  

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ทราบ และพิจารณา อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

(11) จัดท ารายงานผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยขอ้มลูดงัต่อไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บรษิัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาด 
- หลกัทรพัย ์หรือกฏหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตาม

กฎบตัร (Charter)  
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าที่และความ

รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลภายนอก 

(13) ทบทวน และปรบัปรุงกฎบัตรเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้หท้ันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มของบรษิัทเป็นปกติปีละครัง้ 

(14) มีหนา้ที่ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
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(15) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่ อด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
2) ขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญั

ในระบบควบคมุภายใน 
3) ข้อสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือ
หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท และ/หรือ ธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดม้ีการร่วมหารือกนักบัคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการแลว้ และได้
ขอ้สรุปว่าตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อครบก าหนดเวลาที่ก าหนดไวร้ว่มกนัแลว้ หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดังกล่าวโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
อาจรายงานสิ่งที่พบดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(16) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัท ได้กระท าความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื ้องต้นให้แก่ส  านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน  30 วัน  
นับแต่วันที่ไดร้บัแจ้ง ทั้งนี ้พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ตอ้งแจ้งดังกล่าว  และวิธีการเพื่อใหไ้ด้ซึ่ง
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณน์ัน้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. หรือหลกัเกณฑ์
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(17) สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการพฒันาการก ากับดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ใหแ้นวทาง 
และขอ้เสนอแนะที่จ  าเป็นเพื่อการพฒันา รวมถึงใหค้วามส าคญัโดยสง่เสริมใหบ้ริษัทก าหนดเรื่อง
การก ากับดแูลกิจการที่ดี ไวเ้ป็นวาระประจ าของการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีของบริษัท และติดตามใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัส  าเนา
รายงานการมีสว่นไดเ้สียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแต่วนัที่บรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
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7. กำรประชุม 
(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบ

ระยะเวลาการจดัท ารายงานทางการเงิน ทัง้นี ้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษไดห้ากมีการรอ้งขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน 
ผูส้อบบญัชี หรือประธานกรรมการบรษิัทใหพ้ิจารณาประเด็นปัญหาที่จ  าเป็นตอ้งหารือรว่มกนั 

(2) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้ีการประชมุเฉพาะกบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจัดเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุม
ปกติ หรือจดัการประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุม
ปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่นๆ อยู่ดว้ยก็ได ้

(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่ง
ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พรอ้มระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการตรวจสอบทกุท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบได้
มีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอ เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บรษิัท ใหส้ามารถแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได  ้

(4) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายเป็นผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 
และจดัท ารายงานการประชมุ 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค า 
หรือขอ้มูลอันเป็นประโยชน ์หรือเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนสามารถเชิญนักกฎหมาย หรือผูส้อบ
บญัชี หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือที่ปรกึษาภายนอก เขา้รว่มประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ได ้

8. องคป์ระชุมและกำรลงคะแนนเสียง 
(1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการตรวจสอบ
ซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ 

(2) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเอาเสียงขา้งมาก 
(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิร่วมพิจารณา ให้ความเห็นแล ะออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(4) ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท
ในคราวถดัไปเพื่อทราบทกุครัง้ 



กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 
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9. กำรประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อย่างน้อยปีละครัง้ และสรุปผล

น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ และพิจารณา 
 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีอ้นมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เม่ือวนัที่ 9 

มิถนุายน 2564 และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2564 

 

………………………………………..……….… 
(นำยกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนก์ุล) 

ประธานกรรมการบรษิัท 


