F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 23 เมษำยน 2563 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้ :
แต่งตัง้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
คือ นางพวงเพ็ชร์ ทวีชยั วัฒน์

กรรมกำรตรวจสอบ
คือ 1) นายประกิต ประทีปะเสน
2) นายสิทธิพนั ธ ศรีเพ็ญ

โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษำยน 2563
กำหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลง ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษำยน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ จะประกอบด้วย:
1. ประธำนกรรมการตรวจสอบ นำงพวงเพ็ชร์ ทวีชยั วัฒน์
วาระการดารงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ
นำยประกิต ประทีปะเสน
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ
นำยสิทธิพนั ธ ศรีเพ็ญ
วาระการดารงตาแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นำงปิ ยะลักษณ์ สิมะแสงยำภรณ์
กรรมกำรตรวจสอบลำดับที่ 1, 2 และ 3 เป็ นผูม้ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินเพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ดังต่อไปนี้ :
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยกำรประสำนงำนกับ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูบ้ ริหำรทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้ รำยไตรมำสและประจำปี โดย
- พิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้อง
- พิจำรณำหลักกำรบัญชีและวิธีปฏิบตั ทิ ำงบัญชี กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนทำงบัญชี กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยบัญชีท่ี
สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ ำยจัดกำรเกี่ยวกับกำรกำหนดนโยบำยบัญชีก่อนนำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพือ่ เผยแพร่แก่ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำร่วมกับผูส้ อบบัญชีถงึ ปัญหำหรือข้อจำกัดทีเ่ กิดขึ้นจำกกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน เพือ่ พิจำรณำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
2. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดย
- ทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนกำรประสำนงำนของกำรตรวจสอบทีเ่ กี่ยวข้อง และ
กำรประเมินผลกำรตรวจสอบนัน้ ร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชี
- พิจำรณำร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในและผูส้ อบบัญชี ว่ำได้มกี ำรวำงแผนเพือ่ ทบทวนวิธีกำรและกำรควบคุม
กำรประมวลข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลดังกล่ำว เพือ่ ไม่เปิ ดโอกำสให้เกิดกรณี
ทุจริตทุกรูปแบบ หรือกำรใช้คอมพิวเตอร์ไปในทำงทีผ่ ดิ โดยพนักงำนหรือบุคคลภำยนอก
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

- พิจำรณำร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือข้อจำกัดที่ได้เกิดขึ้นหรืออำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรตรวจสอบและ
ทบทวนกระบวนกำรกำรปฏิบตั ิงำนของผูต้ รวจสอบภำยในเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
- พิจำรณำควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยหำรือร่วมกับฝ่ ำยจัดกำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ว่ำได้กระทำตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล เป็ นธรรมแก่ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ ำย และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ฯ
พิจำรณำและสอบทำนควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ จัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ ง แนวทำงแก้ไขควำมเสีย่ ง และเรื่อง
อืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ จรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจ
พิจำรณำ คัดเลือก เสนอกำรแต่งตัง้ กำรเลือกกลับเข้ำมำใหม่ และกำรเลิกจ้ำง บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพือ่ ทำหน้ำที่
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว
พิจำรณำ คัดเลือก เสนอกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย และเลิกจ้ำงหัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำใดซึง่ อำจมีผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ของบริษทั ฯ เพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
รำยกำรหรือกำรกระทำทีก่ ล่ำวถึงข้ำงต้นทีส่ ำคัญ ได้แก่
- รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
- กำรทุจริต หรือมีสง่ิ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
- กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง
กรรมกำรตรวจสอบอำจรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำ ได้มรี ำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งก็ได้

9. ปฏิบตั กิ ำรอืน่ ใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
10. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยตรงตำมหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมำย และยังมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอกในฐำนะกรรมกำรบริษทั ด้วย
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บริษทั ฯ ขอรับรองต่อตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้ :
1. กรรมกำรตรวจสอบมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ ……………………………………………….… กรรมการ
( ภิมขุ สิมะโรจน์ )

ลงชื่อ …………………………………………….…… กรรมการ
( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ )

