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F 24-1 

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 

 

 ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่4/2565 ประชมุเมือ่วนัที ่25 มนีำคม 2565 ไดม้มีตดิงัต่อไปนี้ 

 แต่งตัง้/ต่อวำระ  

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง                     กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

 คือ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ ต ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

   โดยใหม้ผีล ณ วนัที ่25 มนีำคม 2565 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่ง: นำงสำวนงลกัษณ ์ อคัรคหสนิ 

 ก ำหนด/เปลีย่นแปลง ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ซึง่มรีำยละเอยีด 

ดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและควำมเสีย่งมขีอบเขต หนำ้ที ่และควำมรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

รายงานทางการเงนิ 

1) สอบทำนใหบ้ริษทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ และมกีำรเปิดเผยอย่ำง

เพยีงพอ 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

2) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธิผล รวมท ัง้น ำผล

กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรประเมนิระบบควบคุมภำยในของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มำเป็นส่วนหนึ่งในกำร

พจิำรณำควำมเสีย่งของบรษิทั 

2.1) สอบทำนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึนโยบำยและข ัน้ตอนปฏบิตัใินกำรระบ ุกำรจดัล  ำดบั กำร     

   จดักำร กำรตดิตำม และกำรรำยงำนควำมเสีย่งส  ำคญัทำงธุรกจิ 

   2.2) สอบทำนเกณฑร์ะดบัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัไดเ้ป็นประจ ำทกุปี เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

  ทำงธุรกจิของบรษิทั 

 2.3) สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่งทีส่  ำคญัและมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งซึง่จดัท ำโดยฝ่ำยบรหิำร เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่       

      ควำมเสีย่งเหลำ่นี้ ไดร้บักำรจดักำรใหอ้ยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้

3) สอบทำนใหบ้ริษทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) ทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธิผล รวมถงึ

ระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิใหถ้กูตอ้งเชื่อถอืได ้

4) สอบทำนควำมมปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลของกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

กำรปฏิบตัิงำน รำยงำนกำรเงนิ และกำรปฏิบตัิตำมระเบยีบขอ้บงัคบัและกฎหมำย รวมท ัง้มีระบบกำรรกัษำควำม

ปลอดภยัของขอ้มูลที่ครอบคลุมถึงวิธีปฏิบตัิในกำรรกัษำควำมลบั (confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือ 
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(integrity) และควำมพรอ้มใชข้องขอ้มูล (availability) รวมถึงกำรจดักำรขอ้มูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ

หลกัทรพัย ์

การปฏบิติัตามกฎหมายและระเบียบ 

5) สอบทำนใหบ้ริษทัปฏบิตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมท ัง้

กฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

6) สอบทำนนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนั เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำบริษทัไดป้ฏิบตัิภำระหนำ้ที่ตำมที่กฎหมำย

ก ำหนดไว ้ 

7) สอบทำนควำมมปีระสทิธิผลของกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทีก่  ำหนดไว ้

8) สอบทำนใหบ้ริษทัมกีระบวนกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสจำกพนกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีต่ำงๆ ในเรื่อง กำร

กระท ำผิด กำรทุจริต รำยงำนทำงกำรเงนิไม่ถูกตอ้ง และระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง รวมท ัง้สอบทำนสรุป

สอบสวนกำรกระท ำผดิและทจุรติ และมำตรกำรป้องกนัเรื่องดงักลำ่ว 

9) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ

ขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท ัง้นี้  เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำร

ดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทั  

10)  ด ำเนินกำรตรวจสอบพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผูจ้ดักำรหรือบุคคลซึง่รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัไดก้ระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผูส้อบ

บญัชีไดต้รวจพบและรำยงำนใหท้รำบ และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน

เบื้องตน้ใหแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และผูส้อบ

บญัชีทรำบภำยใน 30 วนั  นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี  ท ัง้นี้  พฤติกำรณ์อนัควรสงสยัที่ตอ้งแจง้และ

วธิีกำรเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัพฤติกำรณ์ดงักลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด

ทนุ 

11) ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง หำกพบหรือมขีอ้สงสยัว่ำ มรีำยกำรหรือกำรใน

กระท ำดงัต่อไปนี้  ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ให ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยใน

เวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งเหน็สมควร 

11.1) รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

11.2) กำรทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่  ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

11.3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หรอืกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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 หำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้ริหำรไมด่  ำเนินกำรใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร

ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 

ผูส้อบบญัชี 

12)  พจิำรณำ และใหข้อ้เสนอแนะในกำรแต่งตัง้ แต่งตัง้กลบัมำใหม่ และกำรเลกิจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และกำร

ก ำหนดค่ำสอบบญัช ี

13)  สอบทำนควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพจิำรณำนโยบำยกำรรบับริกำรอืน่ทีม่ใิช่กำรสอบบญัชีจำกส ำนกัสอบ

บญัชเีดยีวกนั  

14)  สอบทำนแผนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชสี  ำหรบักำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 

15)  ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชเีป็นกำรเฉพำะโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร ัง้ เพือ่หำรอืในเรื่อง

ต่ำงๆทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งหรอืผูส้อบบญัชเีหน็วำ่ควรพจิำณำเป็นกำรส่วนตวั 

การตรวจสอบภายใน 

16)  พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย 

เลกิจำ้ง พจิำรณำควำมดคีวำมชอบหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

17)  พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรตรวจสอบภำยใน ควำมเพยีงพอของงบประมำณและบคุลำกร 

18)  สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี 

19)  สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบซึ่งจดัท ำโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมท ัง้กำรตอบสนองของผูบ้ริหำรและ

รำยงำนตดิตำมผลกำรตรวจสอบดงักลำ่ว 

20)  ประชุมร่วมกบัหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นกำรเฉพำะอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือในเรื่องต่ำง ๆ ที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งหรอืหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเหน็วำ่ควรพจิำรณำเป็นกำรสว่นตวั 

รายงาน 

21) รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ อย่ำงนอ้ยปีละ 

4 คร ัง้ 

22)   จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทั โดยมี

ขอ้มูลตำมที่ก ำหนด โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึง่รำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดย ประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

อืน่ๆ 

23)  สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

24)  ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งท ัง้คณะและรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี 

25)  พิจำรณำทบทวนขอบเขต อ ำนำจและหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงตำม      

กฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอนุมตัิ กรณีมกีำรเปลีย่นแปลง 
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26)  กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งทุกคนมหีนำ้ที่พฒันำตนเอง โดยเขำ้ร่วมกำรอบรมและเสริมสรำ้งควำมรูอ้ย่ำง

ต่อเนื่องและสม ำ่เสมอในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

27)  ปฏบิตัิกำรอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและควำมเสีย่ง  

   

บรษิทัขอรบัรองต่อตลำดหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

1. กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

2. ขอบเขต หนำ้ที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่งขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีต่ลำดหลกัทรพัย์

 ก ำหนด 

    

   ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ  

                  (นำยบญุชยั ถริำติ) 

   (ตราประทบั) 

 

   ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ 

               (นำยปฐมภพ สุวรรณศิร)ิ     


