รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน มี
คุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นางพิสมัย บุณย
เกียรติ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับ นายเจน วองอิสริ ยะกุล
และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 5 ครัง้
และหารื อร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้


การสอบทานงบการเงิ น

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจําไตรมาสและประจําปี 2562 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการป้องกันการทุจริ ตและการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้
ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทังพิ
้ จารณาและประเมินผู้ทําหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายในให้ มีประสบการณ์ ความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่



การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยแต่งตัง้ นางสาวสุลลิต

อาดสว่าง จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 มีค่าตอบแทนรวม 8.8
แสนบาท


การสอบทานรายการทีเ่ กี ่ยวโยงกัน

รวมทังรายการที
้
่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ซึง่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการต่างๆ ของบริษัท เป็ นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน


การสอบทานการบริ หารความเสีย่ ง

ติดตามให้ บริษัทมีการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและครอบคลุมความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของหนดบริษัท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างครบถ้ วน เป็ นอิสระ ไม่มีข้อจํากัดใน
การรับข้ อมูล มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มี
การจัดทํางบการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อกําหนดและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้ อบกพร่องหรื อสิง่ ผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญ



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท
โดยกําหนดอํานาจและหน้ าที่ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้
้
วยกรรมการ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
อิสระจํานวน 3 ท่าน ซึง่ มีคณ
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรื อจัดให้ มีการประชุม
พิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วนและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วย
กรรมการ ดังนี ้
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
2.
นายเจน วองอิสริยะกุล
3.
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กําหนดให้ มีการประสานความเข้ าใจให้ อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริ ษัท
และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ ามี) หรื อจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็ น ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
3. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่เกี่ยวข้ องของบริษัท มาชี ้แจงให้ ความเห็น ร่วมประชุม
หรื อให้ สง่ เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น ตลอดจนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ระดับขององค์กร
4. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ องและเรื่ องที่เกี่ยวข้ องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
้
าปี
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และเปิ ดเผยข้ อมูลให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ างผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี โดยคํานําถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทังประชุ
้
มร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยคํานําถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสํานักงานตรวจสอบภายในนัน้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการ
ตรวจสอบและเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้ น
8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึง
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการทราบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
10. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเป็ นในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็น
เมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
เพื่อให้ การ
ที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
ปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลว่ งด้ วยดี
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ข้างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
ซึง่ คณะกรรมการบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้
โดยได้ กําหนดวัน
เวลาการประชุมไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตลอดทังปี
้
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทังมี
้ การประชุม
ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริ ษัทในเครื อ
บริ ษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดั การของบริษัท ไม่สามารถ
เป็ นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็ นต้ น
4. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังในด้
้ านการเงินและการ
บริ หารงานของบริษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การเคย
มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ
6. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็น หรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจาก
้ ้ ที่
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทังผู
เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

