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คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุิ 4 ท่าน โดยทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์
ที่ก  าหนด และมีนายไพฑูรย ์ทวีผล ซึ่งเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณกิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท ์และนายวีรวฒัน ์ชตุิเชษฐพงศ ์เป็นกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

ปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการทกุท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้ โดยได้
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านักตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งไดร้บัขอ้มูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่
สอดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถว้น  และไดแ้สดงความเห็น
รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดร้ายงานผลการด า เนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ทัง้สิน้ 9 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงาน และการใหค้วามเห็นในเรื่องตา่ง ๆ ดงันี ้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส  งบการเงินประจ าปี นโยบายบญัชีที่ส  าคญั การปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเรื่องส าคญัในการตรวจสอบตามที่ระบุไวใ้นหนา้รายงานของผูส้อบบญัชี  และจากการพิจารณา
ขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบ และผลกระทบจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 
เรื่องสญัญาเช่า ที่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2563 โดยเฉพาะการใหส้่วนลดค่าเช่ากบัผูป้ระกอบการในช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดโรค COVID-19 
รว่มกบัฝ่ายจดัการและผูส้อบบญัชีรวมถึงการจดัประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม  2 ครัง้ เพื่อหารือเก่ียวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบรษิัทฯ  ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี มีความถกูตอ้งครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมทัง้การเลือกใชน้โยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล 

ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้พิจารณาปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ใหมี้หนา้ที่ความรบัผิดชอบดา้นการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG Code) ในปี 2563 มีการสอบทานการปฏิบตัิงานดา้นก ากับดูแลกิจการ การก าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะดา้นการรกัษาสิ่งแวดลอ้มตา่ง ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน  และของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงใหค้รอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะการ
ตอบสนองต่อสถานการณแ์พรร่ะบาดโรค COVID-19 ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหมที่มีผลกระทบตอ่ การด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ และของทั่วโลก ซึ่ง
บรษิัทฯ สามารถด าเนินการรองรบัสถานการณแ์พรร่ะบาดโรค COVID-19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการรบัขอ้รอ้งเรียน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการต่อตา้นการ
ทุจริตและคอรร์ปัชนั ในปี 2563 มีการพฒันาระบบการรบัเรื่องรอ้งเรียนเป็นระบบออนไลนท์ี่เนน้การรกัษาความลบั  การคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 
และสามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได ้นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรบัทราบการด าเนินงานตามนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัเก่ียวกบัการงดรบัของขวญัและการใหข้องขวญั  ตลอดจนการประเมินความเขา้ใจเรื่องบรรษัทภิบาลของพนกังาน 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัการต่ออายุใบรบัรอง (Re-certification) การเขา้ร่วมโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ ครัง้ที่ 2 เม่ือวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามกรอบ
แนวคิดการควบคมุภายใน (COSO Framework) และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (CG Code) 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทาน และใหค้วามเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี ที่จดัท าโดยใชห้ลกัเกณฑ์
ตามฐานความเสี่ยงและขอ้มูลจากผูบ้ริหาร โดยการตรวจสอบเป็นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพื่อใหค้รอบคลุมความ
เสี่ยงและการควบคุมอย่างครบถว้นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย
จัดการอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ลกัดนัใหส้  านักตรวจสอบภายในมีการพฒันาทัง้ในดา้นบุคลากรโดยมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสง่เสรมิใหพ้ฒันาระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานดา้นตรวจสอบภายใน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในที่ท  าเป็นประจ าทกุปี ซึง่ผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นวา่ส านกังานตรวจสอบภายในไดป้ฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก าหนด
ไว ้

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดส้อบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรบัปรุงแกไ้ขของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจน
ก ากบัดแูลในเรื่องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมาย
ใหฝ่้ายจดัการสอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางของหลกัการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และกฎหมายที
เก่ียวขอ้งกบัธรุกิจของบรษิัทฯ 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดใ้หค้วามส าคญัเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยฝ่ายจดัการเขา้รายงานเป็นประจ าทกุ 6 เดือน และ
เม่ือมีรายการที่เก่ียวโยงกันที่ส  าคญั ทัง้นีเ้นน้ย า้ใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  รวมทัง้ใหผู้ส้อบบญัชีสอบ
ทานรายการดงักล่าวเป็นประจ าทกุปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่ไดพ้ิจารณานัน้  เป็น
รายการที่เขา้ข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคา้ทั่วไป มีความสมเหตสุมผล เป็นธรรม และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ 

 



ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพจิารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดป้ระเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 2563 ผลการประเมินดา้นการปฏิบตังิาน
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีความอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดป้ระชมุหารือรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
เขา้รว่มจ านวน 2 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบและปัญหาการท างานรว่มกบัฝ่ายจดัการที่เก่ียวขอ้ง 

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน 
ขอบเขต และปรมิาณงานเทียบกบัค่าบรกิารสอบบญัชีส าหรบัปี 2564 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทใหแ้ต่งตัง้
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (ผูส้อบบญัชีหลกั) เป็นผูส้อบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
ประจ าปี 2564 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 วงเงินไม่เกิน 8,590,000 บาท และค่าสอบบญัชีส าหรบัผูส้อบบญัชีรองของบรษิัทย่อย
ที่จดัตัง้และจดทะเบียนในตา่งประเทศ วงเงินไม่เกิน 612,000 บาท 

ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิน้าทีต่ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองประจ าปี  2563 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่ 6 
มกราคม 2564 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การท าหนา้ที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ส่วนที่ 2 การปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ส าหรบัส่วนที่ 2 แบ่งเป็น 6 ดา้น ดงันี ้1) การสอบทานให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 2) การสอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 4) การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 5) การพิจารณารายการที่เก่ียว
โยงกนั และ 6) การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และส่วนที่ 3 การปฏิบตัิหนา้ที่ในดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไดป้ฏิบตัิตามหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างเพียงพอและครบถว้น  
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชนต์่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั 
และมุ่งเนน้ใหบ้รษิัทฯ มีการพฒันาอย่างยั่งยืนตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี 

นายไพฑูรย ์ทวีผล 

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

 


