
 

             
 

   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น มี
คณุสมบตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  โดยมี นางพิสมยั  บณุย
เกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  รว่มกบั นายเจน  วองอิสรยิะกลุ 
และ นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  โดยมีการประชมุรวม 6 ครัง้ 
และหารอืรว่มกบั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบ
ภายในและผูต้รวจสอบบญัชี ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

 

 การสอบทานงบการเงนิ  สอบทานงบการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยประจ าไตรมาสและประจ าปี 2563 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้มีการ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 การสอบทานใหม้ีระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ มีการปอ้งกนัการทจุรติและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้

ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานตา่งๆ ใหค้วามเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ าปี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่บรษัิทมีการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม  รวมทัง้พจิารณาและประเมินผูท้  าหนา้ที่ตรวจสอบ

ภายในใหม้ีประสบการณ ์ความรูท้ี่เหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 การเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทน โดยพิจารณาถงึความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ และความเป็น

อิสระในการปฏิบตัิหนา้ทีเ่สนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขออนมุตัติอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้  โดยแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก

บรษัิทสอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2563 มีคา่ตอบแทนรวม 925,000 บาท 

 การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมทัง้รายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นวา่การท ารายการตา่งๆ ของบรษัิท เป็นไปตามธุรกิจปกต ิ โปรง่ใส เป็นธรรม และเป็นประโยชนส์งูสดุ

ตอ่บรษัิท  มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

 การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง ติดตามใหบ้รษัิทมกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุความ

เสีย่งที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของหนดบรษัิท 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายอยา่งครบถว้น เป็นอิสระ ไมม่ีขอ้จ ากดัใน

การรบัขอ้มลู มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีการบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม  มี

การจดัท างบการเงินถกูตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีการปฏิบตัิตามระเบียบขอ้ก าหนดและกฎหมายตา่งๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บขอ้บกพรอ่งหรอืสิง่ผิดปกติที่เป็นสาระส าคญั 

 
 

 นางพิสมัย  บุณยเกียรติ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ       
 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชว่ยตรวจสอบการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท 
โดยก าหนดอ านาจและหนา้ทีต่ามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  และมีวาระการด ารง
ต าแหนง่คราวละ 2 ปี    

  คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุรว่มกนัอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืจดัใหม้ีการประชมุ
พิเศษในกรณีที่มวีาระเรง่ดว่นและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย
กรรมการ ดงันี ้

 
ล าดบัท่ี                   ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ 
1. นางพิสมยั  บณุยเกียรต ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายเจน  วองอิสรยิะกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. ก าหนดใหม้ีการประสานความเขา้ใจใหอ้ยูใ่นแนวทางเดยีวกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการบรษัิท 
และ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

2. ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญหรอืที่ปรกึษาของบรษัิท (ถา้ม)ี หรอืจา้งที่ปรกึษาหรอืผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จ าเป็น  ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท 

3. มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิท  มาชีแ้จงใหค้วามเห็น  รว่มประชมุ
หรอืใหส้ง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น  ตลอดจนเขา้ถึงขอ้มลูไดท้กุระดบัขององคก์ร 

4. มีอ านาจในการตรวจสอบผูท้ี่เก่ียวขอ้งและเรือ่งที่เก่ียวขอ้งภายในขอบเขตของอ านาจและหนา้ที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
รวมถงึการรายงานตอ่คณะกรรมการในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ โดยประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวา่
จ าเป็นและเป็นเรือ่งส  าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทได ้

2. สอบทานการปฏิบตัิของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 



 

 

3. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจจะมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  และเปิดเผยขอ้มลูให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

4. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมถึงพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี โดยค าน าถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของ
ส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณข์องบคุคลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบ
บญัชีของบรษัิท  รวมทัง้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจา้งผูต้รวจสอบภายใน  รวมถงึพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายใน  โดยค าน าถงึความนา่เช่ือถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบภายในนัน้ รวมถงึประสบการณข์องบคุคลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการ
ตรวจสอบและเขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงินและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบ้รหิาร ทบทวนรว่มกบัผูบ้รหิารของบรษัิทในรายงานส าคญั ๆ ที่ตอ้งเสนอตอ่สาธารณชนตามที่
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

8. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท รายงาน
ดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี  ้

 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงินของบรษัิทถงึ
ความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

 ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 
 เหตผุลที่เช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบรษัิทเหมาะสมที่จะไดร้บัการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
9. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ 
10. มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรือ่งตา่งๆ รวมถงึการแสวงหาความเห็น

ที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท เพือ่ใหก้าร
ปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบส าเรจ็ลลุว่งดว้ยดี 
ในการปฏิบตัิหนา้ที่ขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยตรง  

ซึง่คณะกรรมการบรษัิทคงมคีวามรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยไตรมาสละหนึง่ครัง้  โดยไดก้ าหนดวนั 

เวลาการประชมุไวเ้ป็นการลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี  และมกีารรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท  รวมทัง้มีการประชมุ
รว่มกบัผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิท และผูบ้รหิารสงูสดุดา้นบญัชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส 



 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 
1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีใ้ห้

นบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรอืรว่มกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
3. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบรษัิท บรษัิทในเครอื 

บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท เช่น กรรมการผูจ้ดัการของบรษัิท ไมส่ามารถ
เป็นกรรมการตรวจสอบได ้เนื่องจากกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงตอ่การบรหิาร เป็นตน้ 

4. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการ
บรหิารงานของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แตค่ณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่ การเคย
มีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอสิระ 

6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชเ่ป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 
8. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ แสดงความเห็น หรอืรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง หรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 
 
 
 


