F 24-1
แบบแจงรายชื่อและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการ …....บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน).........ครั้งที่..8/2562...
เมื่อวันที่.....19 มิถุนายน 2562....... ไดมีมติดังตอไปนี้
แตงตั้ง/ตอวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คือ (1) นายมานิต นิธิประทีป เป6น ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวราห7 ทองประสินธุ7 เป6น กรรมการตรวจสอบ
โดยการแตงตั้งใหมีผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
กํ า หนด/เปลี่ ย นแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
โดยการกํ า หนด/เปลี่ ย นแปลง ขอบเขต หนาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบดั ง กลาวใหมี ผ ล ณ วั น ที่
………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมานิต นิธิประทีป
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ - ปA 7 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
นางณัฐฏ7จารี อนันตศิลปE
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 2 ปA 7 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นายวราห7 ทองประสินธุ7
วาระการดํารงตําแหนงคงเหลือ 1 ปA 7 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ …ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ…
พรอมนี้ไดแนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน ..2.. ทานมาดวย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ ..2 และ 3.. มีความรูและประสบการณ7เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้
1. สอบทานให ทอท.มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใหมั่นใจวาเป6นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พรอมใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ทอท.
และหรือฝKายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาจะเป6นประโยชน7ตอการกํากับดูแลใหการปฏิบัติงาน
ของ ทอท. และสวนงานของ ทอท.เป6นไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค7 โดยสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

-23. สอบทานความถูกตองของเอกสารอางอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตาน
การคอร7รัปชันของ ทอท.ตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต รวมทั้งกํากับดูแล
และตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏิบัติการตอตานการคอร7รัปชันวามีความเหมาะสม และเพียงพอ
4. กํากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทํารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับมาตรการตอตานการคอร7รัปชัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอร7รัปชัน
5. สอบทานการประเมินความเสี่ยง และใหคําแนะนําตอคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผูบริหารตองนําคําแนะนําไปปฏิบัติ
6. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวมกับกรรมการผูอํานวยการใหญ เกี่ยวกับประเด็นการรายงาน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายตอตานการคอร7รัปชันโดยสม่ําเสมออยางนอยปAละครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอร7รัปชันของ ทอท.ตอคณะกรรมการ ทอท.อยางสม่ําเสมอ และใหคําแนะนํา
ขอควรปฏิบัติแกคณะกรรมการ ทอท.และผูบริหาร
7. สอบทานความถูกตองเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช สอบทานรายงานทางการเงินของ
ทอท. และสวนงาน ทอท.ใหมีความถูกตองครบถวนและเชื่อถือได รวมทั้งเปNดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล
8. สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ใหเป6นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ขอกําหนด
ระเบียบที่เกี่ยวของกับ ทอท.พรอมทั้งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของ ทอท.
9. สอบทานให ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพย7และตลาดหลักทรัพย7 ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย7 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ ทอท.
10. เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
11. พิจารณาความดีความชอบประจําปAของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบรวมกับกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ และพิจารณาความเหมาะสมของการแตงตั้ง โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
ในสํานักตรวจสอบ รวมกับผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและกรรมการผูอํานวยการใหญ
12. กํากับดูแล แนะนํา ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางเป6นอิสระของสํานักตรวจสอบ
สอบทานรายงานการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ เพื่อใหรายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป6นประโยชน7 และ
สามารถใชปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนงาน ทอท.และเพื่อใหมีการนําขอเสนอแนะที่เป6นประโยชน7ไปสูการ
ปฏิบัติที่มีสวนชวยลดระดับความเสี่ยงดานตาง ๆ ของ ทอท.ใหอยูในเกณฑ7ที่ยอมรับได
13. ใหความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปA แผนอัตรากําลัง
แผนพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสํานักตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจไดวา การตรวจสอบ
เป6นไปอยางครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พรอมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการตางๆ เหลานั้น

-314. ทบทวน ขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และประกาศของ ทอท.เกี่ยวกับการกําหนด
อํานาจหนาที่ของสํานักตรวจสอบทุกหนึ่งปA เพื่อใหมั่นใจไดวาสํานักตรวจสอบมีความเป6นอิสระอยางเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกลาวขางตน พบวามีการดําเนินการที่สงผลกระทบตอ
ความเป6นอิสระใหนําเสนอตอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแกไข ปรับปรุง
15. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตร และแผนการตรวจสอบของ
สํานักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ ทอท. นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการ
พิจารณา และใหความเห็นตอคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
16. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน7ใหเป6นไปตาม
กฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย7 ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล มีความถูกตอง
ครบถวน และเป6นประโยชน7สูงสุดตอ ทอท.
17. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป6นอิสระ เพื่อทําหนาที่เป6นผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเสนอการเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท
18. พิจารณาหนังสือที่ผูสอบบัญชีมีถึงผูบริหาร ทอท.แจงขอสังเกต และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายการที่ผิดปกติหรือขอบกพรอง ที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และใหขอคิดเห็นตอคณะกรรมการ ทอท.
โดยอาจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูสอบบัญชีกอนเพื่อความเขาใจที่ถูกตองในหนังสือดังกลาว และติดตามเพื่อให
มั่นใจวา ขอสังเกต และขอเสนอแนะที่เป6นประโยชน7นั้นไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท. และนําไปสูการ
ปฏิบัติ ในกรณีที่ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะใดไมไดรับการพิจารณาหรือดําเนินการโดยไมมีเหตุผลอันควร ใหหารือ
รวมกับฝKายบริหารและนําเสนอตอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
19. คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุม โดยไมมีฝKายบริหารเขารวม
ประชุมดวย อยางนอยปAละครั้ง
20. สงเสริมความเป6นอิสระของผูสอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ใหมีความเป6นอิสระ เที่ยงธรรม และเป6นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งสงเสริม
ใหมีการประสานงานระหวางฝKายบริหารของ ทอท.ผูสอบบัญชี และสํานักตรวจสอบ อยางเหมาะสมและเพียงพอ
21. คณะกรรมการตรวจสอบตองคํานึงถึงความมีสาระสําคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของ ทอท.ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ ทอท.โดยตรง
22. สอบทานขอสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหาร อาจมีการกระทํา
อันเป6นการทุจริต หรือใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ เป6นผลให ทอท.ไดรับความเสียหาย นําเสนอผลการสอบทาน
ดังกลาวตอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย ทั้งนี้ ตองอยูในขอบเขตหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
24. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และไตรมาสที่สี่จัดทําเป6นรายงานผลการดําเนินงานประจําปA โดยเปNดเผยไวใน

-4รายงานประจําปAของ ทอท. ซึ่งรายงานผลการดําเนินงานประจําปA ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปNดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน
ถึงความถูกตอง ครบถวน เป6นที่เชื่อถือได
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
ของ ทอท.
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพย7 และตลาดหลักทรัพย7
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย7 หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ ทอท.
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน7
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็น หรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(8) การปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(9) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.
บริษัทขอรับรองตอตลาดหลักทรัพย7ดังนี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ7ที่ตลาดหลักทรัพย7กําหนด
2. ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขางตนเป6นไปตามหลักเกณฑ7
ที่ตลาดหลักทรัพย7กําหนด

ลงชื่อ ...................……………………...…..........ประธานกรรมการ
(นายมานิต นิธิประทีป)

ลงชื่อ …………...............…...……………...……….กรรมการ
(นายวราห7 ทองประสินธุ7)

