F 24-1
แบบแจ้งรายชือ่ และขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติดงั ต่อไปนี ้
✓ แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คือ
(1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
(2)
(3)
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่

✓ กรรมการตรวจสอบ

29 มีนาคม 2564

✓กาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
- ไม่เปลีย่ นแปลง โดยการกาหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ: นายประวิตร นิลสุวรรณากุล วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 2 ปี 0 เดือน
2. กรรมการตรวจสอบ:
นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
3. กรรมการตรวจสอบ:
นายบุญเชือ้ พลสิงขร
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 1 ปี 0 เดือน
4. กรรมการตรวจสอบ:
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี 0 เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ: นางสาวกาณจนี เต็มสุข
พร้อมนีไ้ ด้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจานวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลาดับที่
1 และ 4 มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
ขอบเขตหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิ นให้ทัดเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจ าหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ไปเป็ นตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล ด้านการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมทัง้ ระบบเครือข่ายสื่อสาร

-2ที่มีประสิทธิ ผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในความเสี่ยง กระบวนการ แผนการบริหารความ
เสี่ยง บทบาทหน้าที่ของผูร้ บั ผิดชอบ โดยมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และการดาเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าแผนการจัดการความเสี่ยงได้นาไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม่ ฝ่ ายจัดการสามารถ
ระบุความเสี่ยงได้ทันเวลา รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอในการกากับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแล
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่ม
ตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การ
สร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริ ษั ทมี ก ระบวนการควบคุม และติ ดตามการปฏิ บัติ งาน (Compliance) ตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้ สอบทานผล
การตรวจสอบของฝ่ ายจัดการ การติดตามผลเกี่ยวกับการทุจริต หรือความผิดปกติในระบบบัญชี และกาหนด
มาตรการป้องกัน รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) สื่อสารให้พนักงานในบริษัทรับทราบ มีการหารือกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในเกี่ยวกับ
ขอบเขตการปฏิบตั ิงานทัง้ การปฏิบตั ิงานทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ระบบเครื อข่ ายสื่ อสาร และแผนรองรับกรณี ฉุ กเฉิ น ซึ่ งมี การปรับเปลี่ ยนให้เหมาะสมกั บความเสี่ ยงและ
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา พิ จารณาการติ ดตามการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
7. สอบทานให้บริ ษั ทมี การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ผลตามวิ ธี การและ
มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่ง
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่ อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานให้ดีย่ิงขึน้
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เพื่อนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการ
ทางานของผูส้ อบบัญชี พิจารณาตัดสินในกรณีท่ีฝ่ายจัดการและผูส้ อบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน และพิจารณาการปฏิบตั ิงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของบริษัท
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

-310.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากบริษัท
11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองโดยรายงานนีจ้ ะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
12. สอบทานและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
13. สอบทานและกากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในในเรื่องดังต่อไปนี ้
13.1 พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลัง
พลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผูต้ รวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผูต้ รวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
(Outsourcing)
13.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และรายงานต่าง ๆ
รวมทั้งสายการบั งคับบัญชา และสอบทานให้มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล
13.3 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง ข้อมูลเอกสารหลักฐานตามที่เห็น
ว่าเกี่ ยวข้องจาเป็ น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่ เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชี พอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียและบุคคล
ทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณี ท่ี ผูส้ อบบัญชี พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู จ้ ัด การ หรือ บุค คลซึ่ง รับ ผิด ชอบในการดาเนิน งานของบริษัท กระท าความผิด ตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309

-4มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้น ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
2. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึ่ง
อาจมีผ ลกระทบอย่ างมีนัย ส าคัญ ต่ อฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนด

(ตราประทับ)

- ลงนามโดย ลงชื่อ ………………………………………………… กรรมการ
(นายนิธิ ภัทรโชค)
- ลงนามโดย ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นายนาพล มลิชยั )

