เรียน ท่านผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน โดยทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด และมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็ นประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณกิตติสถาพร นางโชติกา สวนานนท์ และนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล
ปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ โดยได้
หารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร สานักตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รบั ข้อมูลจากฝ่ ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็น
รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็ น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ สิน้ 9 ครัง้ สรุปสาระสาคัญของผลการดาเนินงาน และการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี นโยบายบัญชีท่ีสาคัญ การปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเรื่องสาคัญในการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหน้ารายงานของผูส้ อบบัญชี และจากการพิจารณา
ขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบ และผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
เรื่องสัญญาเช่า ที่มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ปี 2563 โดยเฉพาะการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผูป้ ระกอบการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
ร่วมกับฝ่ ายจัดการและผูส้ อบบัญชีรวมถึงการจัดประชุมเป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครัง้ เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทัง้ การเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (CG Code) ในปี 2563 มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานด้านกากับดูแลกิจการ การกาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน และของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ย ง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ซึ่งเป็ นความเสี่ยงใหมที่มีผลกระทบตอ่ การดาเนินธรุกิจของบริษัทฯ และของทั่วโลก ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถดาเนินการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความสาคัญต่อกระบวนการรับข้อร้องเรียน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน ในปี 2563 มีการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนเป็ นระบบออนไลน์ท่ีเน้นการรักษาความลับ การคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
และสามารถติดตามสถานะการดาเนินงานได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบการดาเนินงานตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเกี่ยวกับการงดรับของขวัญและการให้ของขวัญ ตลอดจนการประเมินความเข้าใจเรื่องบรรษัทภิบาลของพนักงาน
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ได้รบั การต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) การเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็ นไปตามกรอบ
แนวคิดการควบคุมภายใน (COSO Framework) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ที่จดั ทาโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามฐานความเสี่ยงและข้อมูลจากผูบ้ ริหาร โดยการตรวจสอบเป็ นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพื่อให้ครอบคลุมความ
เสี่ยงและการควบคุมอย่างครบถ้วนคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารสานักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่าย
จัดการอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ ลักดันให้สานักตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทัง้ ในด้านบุคลากรโดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่งเสริมให้พฒ
ั นาระบบการตรวจสอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านตรวจสอบภายใน
นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ทาเป็ นประจาทุกปี ซึง่ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าสานักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานสากลที่กาหนด
ไว้
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยหลั กทรั พย์แ ละตลาดหลั กทรั พ ย์ ข้อกาหนดของตลาดหลั กทรั พย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสม่า เสมอ ตลอดจน
กากับดูแลในเรื่องการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที
เกี่ยวข้องกับธรุกิจของบริษัทฯ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความสาคัญเป็ นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ ายจัดการเข้ารายงานเป็ นประจาทุก 6 เดือน และ
เมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาคัญ ทัง้ นีเ้ น้นยา้ ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด รวมทัง้ ให้ผสู้ อบบัญชีสอบ
ทานรายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานัน้ เป็ น
รายการที่เข้าข่ายเป็ นธุรกิจปกติท่มี ีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี 2563 ผลการประเมินด้านการปฏิบตั งิ าน
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีความอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมจานวน 2 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและปั ญหาการทางานร่วมกับฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน
ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสาหรับปี 2564 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตัง้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (ผูส้ อบบัญชีหลัก) เป็ นผูส้ อบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจาปี 2564 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 วงเงินไม่เกิน 8,590,000 บาท และค่าสอบบัญชีสาหรับผูส้ อบบัญชีรองของบริษัทย่อย
ที่จดั ตัง้ และจดทะเบียนในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 612,000 บาท
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บาลประเมินผลการปฏิ บัติงานตนเองประจาปี 2563 โดยสรุ ปผลการประเมินภาพรวม ในวันที่ 6
มกราคม 2564 ซึ่งแบบประเมินฯ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทาหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
ส่วนที่ 2 การปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สาหรับส่วนที่ 2 แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี ้ 1) การสอบทานให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และ 6) การจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และส่วนที่ 3 การปฏิบตั ิหน้าที่ในด้านการกากับดูแลกิจการที่
ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่าคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
นายไพฑูรย์ ทวีผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

