แบบ F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2564 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
 แต่งตัง้ /ต่อ วาระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
โดยการแต่งตัง้ ให้มผี ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 กํา หนด/เปลี่ ย นแปลง ขอบเขต หน้ า ที่ ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง มี
รายละเอีย ดดังนี้ …………...……………………...……………………...……………………...……………………...
โดยกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
แก้ไขเพิม่ เติมกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 5.3 เป็ นดังนี้
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รบั การแต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นํ าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก
รายงานการประชุม รวมถึงหน้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเป็ นเลขานุ การบริษทั (Company Secretary) หรือผูอ้ ํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน (Head of Internal
Audit) ทัง้ นี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ประกอบด้ว ย :
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นางกมลวรรณ วิปุลากร
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ
นายสตีเฟ่ น วูดรุฟ ฟอร์ดแฮม วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 11 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ
นางปรารถนา มงคลกุล
วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี 9 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบจํานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ 1, 3 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีข อบเขต หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบต่อ คณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อ ไปนี้
( -- แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ -- )
1. สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทั และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ฎหมายกําหนด
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
3. พิจารณาความเป็ นอิสระของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย
เลิก จ้า ง หัว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่ร บั ผิด ชอบเกี่ย วกับ การตรวจสอบภายใน
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละหนึ่งคร้ัง

4. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการทํางานของบุคคลดังกล่าว (รวมถึงเสนอเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีเมื่อขาดคุณสมบัต)ิ
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนมีความสมเหตุสมผลและเป็ นการทําเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทตาม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ฎหมายกําหนด
7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
7.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
7.8 รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนปฏิบ ัติง านที่เ กี่ย วข้อ งซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั กําหนด (ถ้ามี) ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
บริษทั ส่วนคณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
บริษทั ขอรับ รองต่อ ตลาดหล กั ทรัพย์ด งั นี้
1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ลงชือ่
(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)

ผูร้ บั มอบอํานาจกระทําการแทนบริษทั

