F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยคม จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4/2565 ประชุมเมือ่ วันที่ 25 มีนำคม 2565 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวำระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
คือ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย์

กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่ ง

โดยให้มผี ล ณ วันที่ 25 มีนำคม 2565
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่ ง: นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ซึง่ มีรำยละเอียด
ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่ งมีขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
รายงานทางการเงิน
1) สอบทำนให้บริษทั มีรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำรเปิ ดเผยอย่ำง
เพียงพอ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2) สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ นำผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม มำเป็ นส่วนหนึ่งในกำร
พิจำรณำควำมเสีย่ งของบริษทั
2.1) สอบทำนกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงนโยบำยและขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นกำรระบุ กำรจัดลำดับ กำร
จัดกำร กำรติดตำม และกำรรำยงำนควำมเสีย่ งสำคัญทำงธุรกิจ
2.2) สอบทำนเกณฑ์ระดับควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ยอมรับได้เป็ นประจำทุกปี เพือ่ ให้มนั ่ ใจว่ำสอดคล ้องกับวัตถุประสงค์
ทำงธุรกิจของบริษทั
2.3) สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญและมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งซึง่ จัดทำโดยฝ่ ำยบริหำร เพือ่ ให้มนใจว่
ั่ ำ
ควำมเสีย่ งเหล่ำนี้ ได้รบั กำรจัดกำรให้อยู่ในระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้
3) สอบทำนให้บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) ทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึง
ระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินให้ถกู ต้องเชื่อถือได้
4) สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบตั ิงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย รวมทัง้ มีระบบกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุมถึงวิธีปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมลับ (confidentiality) กำรรักษำควำมน่ ำเชื่อถือ
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(integrity) และควำมพร้อ มใช้ข องข้อ มู ล (availability) รวมถึงกำรจัด กำรข้อ มู ล ที่อ ำจมี ผ ลกระทบต่ อ รำคำ
หลักทรัพย์
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
5) สอบทำนให้บริษทั ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้
กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
6) สอบทำนนโยบำยและมำตรกำรต่ อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำบริษทั ได้ปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย
กำหนดไว้
7) สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณทีก่ ำหนดไว้
8) สอบทำนให้บริษทั มีกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจำกพนักงำนและผูม้ สี ่วนได้เสียต่ำงๆ ในเรื่อง กำร
กระทำผิด กำรทุจริต รำยงำนทำงกำรเงินไม่ถูกต้อง และระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง รวมทัง้ สอบทำนสรุป
สอบสวนกำรกระทำผิดและทุจริต และมำตรกำรป้ องกันเรื่องดังกล่ำว
9) พิจ ำรณำรำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน หรือ รำยกำรที่อ ำจมีค วำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนั ่ ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั
10) ดำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู จ้ ดั กำรหรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู ส้ อบ
บัญชีได้ตรวจพบและรำยงำนให้ทรำบ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
เบื้องต้นให้แก่ คณะกรรมกำรบริษทั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู ส้ อบ
บัญชีทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่ วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกผู ส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ พฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งและ
วิธีกำรเพือ่ ให้ได้มำซึง่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน
11) ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรใน
กระทำดังต่ อ ไปนี้ ซึ่งอำจมีผ ลกระทบอย่ ำงมีน ัยสำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษ ทั ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน
เวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งเห็นสมควร
11.1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
11.2) กำรทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
11.3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
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หำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ผูส้ อบบัญชี
12) พิจำรณำ และให้ขอ้ เสนอแนะในกำรแต่งตัง้ แต่งตัง้ กลับมำใหม่ และกำรเลิกจ้ำงผู ส้ อบบัญชีของบริษทั และกำร
กำหนดค่ำสอบบัญชี
13) สอบทำนควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริกำรอืน่ ทีม่ ใิ ช่กำรสอบบัญชีจำกสำนักสอบ
บัญชีเดียวกัน
14) สอบทำนแผนกำรตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีสำหรับกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั
15) ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นกำรเฉพำะโดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพือ่ หำรือในเรื่อง
ต่ำงๆทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งหรือผูส้ อบบัญชีเห็นว่ำควรพิจำณำเป็ นกำรส่วนตัว
การตรวจสอบภายใน
16) พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย
เลิกจ้ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
17) พิจำรณำอนุมตั แิ ผนกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเพียงพอของงบประมำณและบุคลำกร
18) สอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
19) สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบซึ่งจัดทำโดยหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ กำรตอบสนองของผู บ้ ริหำรและ
รำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
20) ประชุมร่วมกับหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นกำรเฉพำะอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือในเรื่องต่ำง ๆ ที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งหรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำควรพิจำรณำเป็ นกำรส่วนตัว
รายงาน
21) รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งให้คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบ อย่ำงน้อยปี ละ
4 ครัง้
22) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั โดยมี
ข้อมูลตำมที่กำหนด โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
อืน่ ๆ
23) สอบทำนให้บริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
24) ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งทัง้ คณะและรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี
25) พิจำรณำทบทวนขอบเขต อำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงตำม
กฎบัตรเป็ นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ กรณีมกี ำรเปลีย่ นแปลง
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26) กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งทุกคนมีหน้ำที่พฒ
ั นำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรูอ้ ย่ำง

ต่อเนื่องและสมำ่ เสมอในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ ง
27) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ ง

บริษทั ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้
1. กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ งข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์
กำหนด

ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นำยบุญชัย ถิรำติ)
(ตราประทับ)
ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นำยปฐมภพ สุวรรณศิร)ิ
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