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เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น โดยทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด และมีนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินเป็นประ ธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล นายการุณ กิตติสถาพร และนางโชติกา สวนานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

ในปี 2564 นายวีรวฒัน์ ชุติเชษฐพงศ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยมีผลวนัที่  14 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้
จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในปัจจุบนัยังเป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ต้องมีอยา่งน้อย 3 ทา่น 

ปี 2564  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ และกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทกุครัง้ โดยได้
หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ส านักตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชีในเร่ืองที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอื่น ๆ ตามวาระที่
สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็น
รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 8 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานและการให้ความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี  ้

รายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ าปี นโยบายบญัชีที่ส าคญั การปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบตามที่ระบไุว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี และจากการพิจารณา
ขอบเขต แผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ประเด็นที่ตรวจพบร่วมกบัฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี รวมถึงการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 2 ครัง้ เพื่อหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ ส าหรับปี  2564 ผู้สอบบญัชีไม่ได้มี
ข้อสงัเกตที่มีนยัส าคญั 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมทัง้การเลอืกใช้นโยบายการบญัชีมีความสมเหตสุมผล 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบญัชี
เก่ียวกบัการประเมินระบบควบคมุภายใน สอบทานให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลมุในทุกมิติ ในปี  
2564 มีการปรับเปลีย่นและจดักลุม่ความเสีย่งส าคญัเป็นความเสีย่งด้านกลยทุธ์และการเงิน ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน (ครอบคลมุด้าน 
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ความปลอดภยั) และความเสีย่งด้านการปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบั และยงัคงให้ความส าคญัต่อผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ความส าคญัในบทบาทการเป็นที่ปรึกษาของส านกัตรวจสอบภายใน ในปี 2564 ส านกั
ตรวจสอบภายในได้จดัท าโครงการงานท่ีปรึกษาในหนว่ยงานท่ีส าคญั และมีแผนงานด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ
ด้านการควบคมุภายในและแนวความคิด 3 Lines of Defense เพื่อให้พนกังานมีความเข้าใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามระบบควบคมุ
ภายใน และมีการรายงานผลการด าเนินงานการจดัการเร่ืองร้องเรียนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมและการ
บริหารความเสีย่งเป็นไปตามกรอบแนวคิดการควบคมุภายใน (COSO Framework) 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปีที่จัดท าโดยใช้
หลกัเกณฑ์ตามฐานความเสีย่งและข้อมลูจากผู้บริหาร โดยการตรวจสอบเป็นแบบ Integrated Audit (IT และ Non-IT Audit) เพื่อให้ครอบคลมุ
ความเสีย่งและการควบคมุอยา่งครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประชมุร่วมกบัผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายในโดยไมม่ีฝ่าย
จดัการอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ผลกัดนัให้ส านกัตรวจสอบภายในมีการพฒันาทัง้ในด้านบุคลากรโดยมุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สง่เสริมให้พฒันาระบบการตรวจสอบ และมุง่เน้นการตรวจสอบด้านการโจมตีทางไซเบอร์ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ท าเป็นประจ าทกุปี ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นว่าส านักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีการปฏิบตัิหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการก ากบัดแูลกิจการโดยสอดคล้องกบัหลกัก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี (CG Code) ในปี 2564 มีการสอบทานการปฏิบตัิงานด้านก ากับดแูลกิจการให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทจด
ทะเบียนไทย การปฏิบตัิตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การให้ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(DJSI) รวมทัง้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสงัคมและชุมชน เช่น การลดปริมาณขยะ การสร้างรายได้ในชุมชน การใช้พืน้ที่
ศนูย์การค้าเป็นศนูย์ฉีดวคัซีน เป็นต้น 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม ่า เสมอ 
ตลอดจนก ากบัดแูลในเร่ืองการทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่และมาตรฐานสากล โดย
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของหลกัการ CG Code คณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิบาลมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ให้ความส าคญัเป็นกรณีพิเศษในการพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี  ้ เน้นย า้ให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด รวมทัง้ให้ผู้สอบบญัชีสอบทานรายการดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันที่มีขนาดรายการอนัมีนยัส าคญัที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานส าหรับปี  2564 ผลการประเมินด้านการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัดี มีความเป็นอิสระเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ประชุมหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมจ านวน 2 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบและปัญหาการท างานร่วมกบัฝ่ายจดัการ
ที่เก่ียวข้อง  

ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2565 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงาน ขอบเขต และปริมาณงานเทียบกบัคา่บริการสอบบญัชีส าหรับปี 2565 ที่เสนอมา โดยมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้แตง่ตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (ผู้สอบบญัชีหลกั) เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประจ าปี 2565 และอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 วงเงินไม่เกิน 8,790,000 บาท และค่าสอบบญัชีส าหรับผู้สอบบญัชีรองของ
บริษัทยอ่ยที่จดัตัง้และจดทะเบียนในตา่งประเทศ วงเงินไมเ่กิน 516,000 บาท 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองประจ าปี  2564 โดยสรุปผลการประเมินภาพรวม ในวนัที่ 
12 มกราคม 2565 ซึง่แบบประเมินฯ แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ สว่นท่ี 1 การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สว่น
ที่ 2 การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และสว่นท่ี 3 การปฏิบตัิหน้าที่ในด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ปฏิบตัิตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอย่าง
เทา่เทียมกนัและมุง่เน้นให้บริษัทฯ มีการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 
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ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 


