MCG-OCS-2564-039
เรื่อง

11 พฤศจิกายน 2564

การแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ F24-1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันพุธที่
10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติสาํ คัญดังนี ้
1. แต่งตัง้ นางอุสรา ยงปิ ยะกุล กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
ที่ครบรอบออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28
ตุลาคม 2564 และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริษัทอีก โดยให้การแต่งตัง้ มีผลตัง้ แต่วนั พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
2. แต่งตัง้ นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวฒ
ั น์ ผูร้ กั ษาการตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยให้มีผลตัง้ แต่วนั พุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
3. แต่งตัง้ นายพงษ์ศกั ดิ์ ตันธนพิพฒ
ั น์ เป็ นเลขานุการบริษัท แทนนางสาวชลิดา กิมยงค์ โดยให้มี
ผลตัง้ แต่วนั จันทร์ท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-ลงนามโดย(นายวิรชั เสรีภาณุ)
กรรมการ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สําเนาเรียน: เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-1

ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
แต่งตัง้ /ต่อวาระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .......นางอุสรา....ยงปิ ยะกุล....................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................................
โดยการแต่งตัง้ /ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ …10…พฤศจิกายน…2564……………………………………
กําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
.............................………………...........................………………………………………................................……………………
…………….............................………………...........................………………………………………................................………
…………………………...............................………………...........................………………………………………........................
โดยการกําหนด/เปลีย่ นแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มผี ล ณ วันที่ ………………………
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี

2. กรรมการตรวจสอบ

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 1 ปี

3. กรรมการตรวจสอบ

นางอุสรา ยงปิ ยะกุล

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ 2 ปี 11 เดือน

4. กรรมการตรวจสอบ

………………………………………

วาระการดํารงตําแหน่งคงเหลือ ………ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวชลิดา กิมยงค์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจํานวน ……1… ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลําดับที่ …1…… มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้
1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน โดย
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การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็ น
เรื่องสําคัญและจําเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน
ให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และสอบทานให้มีระบบในการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมต่อต้านคอร์
รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ ตลอดจนให้คาํ ปรึกษา
และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุม ปฏิบตั ิตาม และติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปและสอดคล้องกับ “แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริต การลงโทษ และกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทานกระบวนการ
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึน้
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของบริษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทํางานของผูส้ อบบัญชี
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
10 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และจัดให้
มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบ
การเงินประจําไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําปี และหารือเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี
11 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทัง้
สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล
ด้านอื่น ๆ
13 จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม รวมถึงสอบทานกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
14 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรรมการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ
15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จําเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่ง
การดําเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิ ดชอบตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือ
หุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทํารายชื่อ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และ

นําส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดงั นี ้
1. กรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

(ตราประทับ)

ลงชื่อ …………………………………………………กรรมการ
(นางสาวสุณี เสรีภาณุ)

ลงชื่อ ………………………..……………………… กรรมการ

