รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน มี
คุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นางพิสมัย บุณย
เกียรติ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับ นายเจน วองอิสริยะกุล
และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 6 ครัง้
และหารือร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูต้ รวจสอบบัญชี ซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้


การสอบทานงบการเงิน

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจาไตรมาสและประจาปี 2564 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการป้องกันการทุจริตและการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้
ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พิจารณาและประเมินผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในให้มีประสบการณ์ ความรูท้ ี่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่



การเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้าทีเ่ สนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

โดยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก

บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 มีคา่ ตอบแทนรวม 960,000 บาท


การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

รวมทัง้ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ซึง่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าการทารายการต่างๆ ของบริษัท เป็ นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน


การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง

ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบและครอบคลุมความ

เสีย่ งที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของหนดบริษัท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วน เป็ นอิสระ ไม่มีขอ้ จากัดใน
การรับข้อมูล มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มี
การจัดทางบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อกาหนดและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องหรือสิง่ ผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยตรวจสอบการกากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยกาหนดอานาจและหน้าทีต่ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จานวน 3 ท่าน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือจัดให้มีการประชุม
พิเศษในกรณีที่มวี าระเร่งด่วนและรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
กรรมการ ดังนี ้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
2.
นายเจน วองอิสริยะกุล
3.
นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขตอานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กาหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่ นแนวทางเดียวกันระหว่างผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการบริษัท
และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี
จาเป็ น ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัท
3. มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท มาชีแ้ จงให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือให้สง่ เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ระดับขององค์กร
4. มีอานาจในการตรวจสอบผูท้ ี่เกี่ยวข้องและเรือ่ งที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นเรือ่ งสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานการปฏิบตั ิของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิ ดเผยข้อมูลให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ ีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูต้ รวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี โดยคานาถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สานักงานตรวจสอบบัญชีนนั้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทัง้ ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างผูต้ รวจสอบภายใน
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยคานาถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจสอบภายในนัน้
รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการ
ตรวจสอบและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัทในรายงานสาคัญ ๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
8. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี ้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อว่าผูส
้ อบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระหนึง่
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ
้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้
10. มีอานาจในการดาเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จาเป็ นในเรือ่ งต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็น
ที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัท
เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั ิงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสาเร็จลุลว่ งด้วยดี
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ขา้ งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
ซึง่ คณะกรรมการบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้
โดยได้กาหนดวัน
เวลาการประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ มีการประชุม
ร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัท และผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีใ้ ห้
นับรวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
หรือร่วมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
3. เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจาจากบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผูจ้ ดั การของบริษัท ไม่สามารถ
เป็ นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็ นต้น
4. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
5. เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคย
มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
6. เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
7. เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

