รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษัทั มีีระบบควบคุุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การบริิหารความเสี่่ย� งที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพ
เหมาะสม และเพีียงพอในการควบคุุมดููแล
ให้้ธุรกิ
ุ จิ และการบริิหารจััดการภายในองค์์กร
เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส บรรลุุเป้้าหมายที่่ว� างไว้้
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม

เรีียน ท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในรอบปีีบัญ
ั ชีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่่าน ซึ่่ง� เป็็นกรรมการ
อิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามที่่�กำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษัทั และสอดคล้้องกัับข้้อกำหนดและแนวทางปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีีสำหรัับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำนัักงาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”) ได้้มีีการ
ประชุุมรวม 5 ครั้้�ง และได้้รายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบทุุกครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน ดัังนี้้�
• นายสุุวิิทย์์ จิินดาสงวน
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
• นางสาวพจนีีย์์ ธนวรานิิช
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการตรวจสอบ
• รศ.ธิิติิพัันธุ์์� เชื้้�อบุุญชััย
เข้้าร่่วมประชุุม 5/5 ครั้้�ง
	กรรมการตรวจสอบ
ในการประชุุมทุุกครั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบได้้เชิิญกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้บ� ริิหาร ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง และผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้ข้อ้ มููล
เพิ่่�มเติิมในประเด็็นสำคััญ เพื่่�อให้้การตรวจสอบและการสอบทานมีี
ประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้น� นอกจากนี้้� มีีการประชุุมร่่วมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม จำนวน 1 ครั้้�ง เพื่่�อ
ปรึึกษาหารืือกัันอย่่างเป็็นอิิสระในการปฏิิบัติั งิ านที่่มีี� ความสำคััญในการ

จััดทำงบการเงิิน ข้้อคิิดเห็็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบ
บััญชีีประจำปีีของผู้้�สอบบััญชีี รวมถึึงมีีการประชุุมร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ
โดยไม่่มีีหััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายในเข้้าร่่วมประชุุม จำนวน 1 ครั้้�ง
เพื่่�อสอบทานการปฏิิบััติิงานเปรีียบเทีียบกัับแผนงานการตรวจสอบ
ตลอดจนผลของการตรวจสอบและคุุ ณ ภาพงานของหน่่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่่�งการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีีบััญชีี 2564 สรุุปสาระสำคััญดัังนี้้�
1. สอบทานความถูู ก ต้้ อ งของรายงานทางการเงิิ น และความ
เพีียงพอของการเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััท
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่ส� ำคััญของรายงานทางการ
เงิินทั้้�งรายไตรมาสและประจำปีี สำหรัับรอบระยะเวลาบััญชีีตั้้�งแต่่วันั ที่่�
1 ตุุลาคม 2563 - วัันที่่� 30 กัันยายน 2564 ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
รวมทั้้�งสอบทานประเด็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญ รายการ
ที่่�มีีนััยสำคััญซึ่่�งไม่่ใช่่รายการปกติิ ข้้อสัังเกตของผู้้�สอบบััญชีีและฝ่่าย
ตรวจสอบภายใน รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในหมายเหตุุประกอบ
งบการเงิินของบริิษััทซึ่่�งผ่่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้้�สอบ
บััญชีี โดยในการพิิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้้เชิิญผู้้�บริิหาร
ฝ่่ายบััญชีีการเงิิน หััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายใน และผู้้�สอบบััญชีีเข้้า
ร่่วมประชุุมทุุกครั้้�ง เพื่่�อให้้ข้้อมููลและชี้้�แจง ก่่อนที่่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะให้้ความเห็็นและนำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิหรืือเห็็นชอบให้้นำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ

คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบม่ความเห็นสอดคล้องกิับ ผ้้สอบบัญช่ว่า
กิระบวนกิารจัดทำรายงานทางกิารเงินของบริษัทม่ระบบกิารควบคุม
ภายในท่ด� เ่ พ่ยงพอท่ท� ำให้มนั� ใจได้วา่ รายงานทางกิารเงินของบริษทั ซื้ึง�
จัดทำขึน� ตัามมาตัรฐานกิารบัญช่ทร่� บั รองทัว� ไปี ได้แสดงฐานะทางกิาร
เงินและผลกิารดำเนินงาน และกิระแสเงินสดของบริษัทอย่างถ้กิตั้อง
ตัามท่ค� วรในสาระสำคัญ รวมทัง� ม่กิารเปีิดเผยข้อม้ลอย่างเพ่ยงพอและ
ทันตั่อเวลา เปี็นปีระโยชน์ตั่อผ้้ถ้อหุ้น นักิลงทุน และผ้้ใช้งบกิารเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานความเพ่ยงพอของระบบกิาร
ควบคุมภายใน โดยพิจารณ์าแผนงานกิารตัรวจสอบภายในและรายงาน
ผลกิารตัรวจสอบของฝ่่ายตัรวจสอบภายในตัามแผนงานท่ไ� ด้รบั อนุมตัั ิ
ซื้ึ�งสอดคล้องกิับผลกิารปีระเมินของผ้้สอบบัญช่ท่�ได้รายงานไว้ว่า
ไม่พบข้อบกิพร่องท่เ� ปี็นสาระสำคัญและไม่มข่ อ้ สังเกิตัเปี็นพิเศษเกิ่ย� วกิับ
รายงานทางกิารเงินและกิารควบคุมภายใน รวมทั�งพิจารณ์าผลกิาร
ปีระเมินระบบกิารควบคุมภายในของฝ่่ายจัดกิารตัามกิรอบแนวทาง
ปีฏิิบตัั ดิ า้ นกิารควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดย
ใช้ “แบบปีระเมินความเพ่ยงพอของระบบกิารควบคุมภายใน” ของ
สำนักิงาน กิ.ล.ตั. กิ่อนนำเสนอตั่อคณ์ะกิรรมกิารบริษัทเพ้�อปีระเมิน
ความเพ่ยงพอของระบบกิารควบคุมภายในของบริษัทสำหรับรอบปีี
บัญช่ 2564 และเปีิดเผยผลกิารปีระเมินระบบกิารควบคุมภายใน
ดังกิล่าวในแบบ 56-1 One Report
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบม่ความเห็นว่า ระบบกิารควบคุมภายในของ
บริษทั ม่ความเหมาะสมและม่ปีระสิทธิภาพเพ่ยงพอกิับกิารดำเนินธุรกิิจ
ภายในสภาพแวดล้อมปีัจจุบนั ของกิล่มุ บริษทั โดยไม่พบปีระเด็นท่เ� ปี็น
สาระสำคัญอันอาจจะกิระทบตั่อกิารบรรลุวตัั ถุปีระสงค์หร้อเปี้าหมาย
ของฝ่่ายงานหร้อของบริษัท
3. สอบทานการบริหารความเสี�ยง
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานระบบกิารบริหารความเส่�ยงของ
บริษัท เพ้�อให้มั�นใจว่าบริษัทม่กิระบวนกิารปีระเมินและบริหารความ
เส่�ยงท่�เหมาะสมและม่ปีระสิทธิผล ซื้ึ�งบริษัทม่คณ์ะกิรรมกิารบริหาร
ความยั�งย้นและความเส่�ยงทำหน้าท่�กิำหนดนโยบายและเปี้าหมาย
กิารบริหารความเส่�ยงทั�งองค์กิร จัดให้ม่ระบบบริหารความเส่�ยงท่�ม่
ปีระสิทธิภาพ และตัิดตัามด้แลกิารบริหารความเส่�ยงสำคัญทุกิด้าน
ของกิลุ่มบริษัทให้อย้่ในระดับท่�ยอมรับได้เปี็นปีระจำทุกิไตัรมาส โดย
กิรรมกิารผ้้จัดกิารใหญ่ซื้ึ�งเปี็นปีระธานคณ์ะกิรรมกิารบริหารความ
ยั�งย้นและความเส่�ยงได้เข้าปีระชุมกิับคณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบเพ้�อ
รายงานความค้บหน้าของกิารบริหารความเส่ย� งว่าเปี็นไปีตัามนโยบาย
และแผนงานท่�กิำหนดไว้
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบม่ความเห็นว่า กิลุ่มบริษัทได้ม่กิารตัิดตัาม
เพ้�อปีระเมินและบริหารความเส่�ยงตัามปีระเภทความเส่�ยงและเกิณ์ฑ์์
ท่�กิำหนดอย่างสม�ำเสมอทุกิไตัรมาส โดยในรอบปีีบัญช่ 2564 คณ์ะ
กิรรมกิารบริหารความยั�งย้นและความเส่�ยงกิำหนดให้ความเส่�ยงด้าน
สิ�งแวดล้อม สังคม และกิารกิำกิับด้แลกิิจกิาร (Environmental,
Social and Governance Risk หร้อ ESG Risk) เปี็นหนึ�งในความ

เส่�ยงหลักิของธุรกิิจ และปีรับม้ลค่าของตััวเงินท่�ใช้ในกิารวัดระดับ
ผลกิระทบ (Impact) ของกิลุ่มบริษัทเพ้�อให้สอดคล้องกิับงบปีระมาณ์
ของรอบปีีบัญช่ 2564 ซื้ึ�งบริษัทสามารถบริหารความเส่�ยงด้านธุรกิิจ
ความเส่�ยงทางกิารเงิน ความเส่�ยงจากิกิารปีฏิิบัตัิงาน ความเส่�ยงจากิ
ปีัจจัยภายนอกิ และความเส่�ยง ESG ท่�ครอบคลุมถึงความเส่�ยงกิาร
ทุจริตัคอร์รัปีชัน ให้อย้่ในระดับท่�ยอมรับได้ เพ่ยงพอและเหมาะสมท่�
จะทำให้กิารดำเนินงานและกิารปีระกิอบธุรกิิจของกิล่มุ บริษทั ดำเนินกิาร
ได้ อ ย่ า งตั่ อ เน้� อ ง มิ ไ ด้ ม่ กิ ารหยุ ด ชะงั กิ ทางธุ ร กิิ จ อย่ า งม่ นั ย สำคั ญ
แม้สถานกิารณ์์แพร่ระบาดของเช้�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เพิ�มความ
รุนแรงและส่งผลกิระทบตั่อภาวะเศรษฐกิิจและสังคมโดยรวมเปี็นวง
กิว้างมากิขึ�นในปีี 2564
4. สอบทานการปิฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้สอบทานและกิำกิับด้แลให้บริษัทและ
บริษัทย่อยม่กิารปีฏิิบัตัิตัามกิฎหมาย ระเบ่ยบ นโยบาย และดำเนิน
กิิ จ กิารตั่ า งๆ อย่ า งถ้ กิ ตั้ อ งตัามกิฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั กิ ทรั พ ย์ แ ละ
ตัลาดหลักิทรัพย์ ข้อกิำหนดของสำนักิงาน กิ.ล.ตั. ตัลาดหลักิทรัพย์ฯ
และกิฎหมายท่�เกิ่�ยวข้องกิับธุรกิิจของบริษัท
ในรอบปีีบัญช่ 2564 คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบไม่พบข้อบ่งช�่ท่�ทำให้
เช้�อว่าบริษัทและบริษัทย่อยม่ข้อบกิพร่องเกิ่�ยวกิับกิารไม่ปีฏิิบัตัิตัาม
และ/หร้อกิารปีฏิิบัตัิท่�ขัดแย้งกิับกิฎหมาย ระเบ่ยบ นโยบาย และข้อ
กิำหนดของหน่วยงานกิำกิับด้แลท่เ� กิ่ย� วข้อง รวมทัง� นโยบายกิารกิำกิับ
ด้แลกิิจกิารและจรรยาบรรณ์ธุรกิิจของกิลุ่มบริษัท ซื้ึ�งรวมถึงนโยบาย
ตั่อตั้านทุจริตัคอร์รัปีชัน
5. สอบทานการต้รวจสอบภายในของบริษััท
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบได้กิำกิับด้แลงานตัรวจสอบภายใน เพ้�อให้
มั�นใจว่ากิารดำเนินกิิจกิรรมตัรวจสอบภายในเปี็นไปีอย่างอิสระและ
ม่ปีระสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบตั่อแผนกิารตัรวจสอบปีระจำปีีท่�
จัดทำขึ�นตัามความเส่�ยงสำคัญของกิลุ่มบริษัท รวมทั�งพิจารณ์าความ
เพ่ยงพอของบุคลากิร และตัิดตัามความค้บหน้าของกิารปีฏิิบตัั งิ านของ
ฝ่่ายตัรวจสอบภายในเปี็นปีระจำทุกิไตัรมาส โดยจัดให้ม่กิารปีระชุม
เปี็นกิารเฉพาะกิับหัวหน้าหน่วยงานตัรวจสอบภายใน โดยไม่ม่ฝ่่าย
จัดกิารเข้าร่วมปีระชุมจำนวน 1 ครั�ง ตัลอดจนสนับสนุนกิารพัฒนา
คุณ์ภาพกิารตัรวจสอบภายใน ด้วยกิารส่งเสริมบุคลากิรฝ่่ายตัรวจสอบ
ภายในเข้าฝ่ึกิอบรมในหลักิส้ตัรตั่างๆ เพ้�อเพิ�มพ้นความร้้ ทักิษะกิาร
ปีฏิิบัตัิงาน ให้ม่ปีระสิทธิภาพเพิ�มขึ�น
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบม่ความเห็นว่า ในรอบปีีบัญช่ 2564 ระบบ
กิารตัรวจสอบภายในของบริษัทม่ความเหมาะสม เพ่ยงพอ และม่
ปีระสิทธิผล โดยผลกิารปีฏิิบัตัิงานของฝ่่ายตัรวจสอบภายในได้บรรลุ
ตัามเปี้าหมายท่�วางไว้
6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการท�ดี แี ละการปิฏิิบต้ั ต้ิ ามมาต้รการ
ต้่อต้้านการคอร์รัปิชััน
คณ์ะกิรรมกิารตัรวจสอบส่งเสริมให้มกิ่ ารบริหารจัดกิารและกิารกิำกิับ
ด้แลกิิจกิารท่�ด่ โดยบริษัทม่คณ์ะกิรรมกิารกิำกิับด้แลบรรษัทภิบาล
ทำหน้าท่ตั� ดิ ตัามด้แลกิารปีฏิิบตัั งิ านของกิรรมกิาร ผ้บ้ ริหาร และพนักิงาน

ให้้เป็็นไปตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ และ
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต รวมทั้้�งให้้คำปรึึกษา และพิิจารณาทบทวน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าวเป็็นประจำทุุกปีี ให้้เหมาะสมกัับการ
ดำเนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิในระดัับสากล เพื่่�อพััฒนา
ระบบการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษัทั ซึ่่ง� ในรอบบััญชีีปีี 2564 บริิษัทั
ได้้ปรัับปรุุงจรรยาบรรณธุุรกิิจ โดยเพิ่่�มแนวปฏิิบััติิการคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล และเพิ่่�มข้้อความเกี่่�ยวกัับมาตรการชดเชยเมื่่�อเกิิดการ
ละเมิิดสิิทธิิตามกฎหมายของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย รวมทั้้�งได้้ปรับั ปรุุงนโยบาย
การต่่อต้้านทุุจริิต โดยเพิ่่�มนิิยามและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการจ่่ายค่่าอำนวย
ความสะดวกและการว่่าจ้้างเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบติิดตามให้้ฝ่า่ ยตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิิบัติั งิ านของ
ฝ่่ายงานและบริิษัทั ย่่อย ซึ่่ง� พบว่่ากลุ่่�มบริิษัทั ได้้ปฏิิบัติั งิ านตามระเบีียบ
บริิษััทและแนวปฏิิบััติิของนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตอย่่างเหมาะสม
7. สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการ
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และรายการที่่�มีีนััยสำคััญ
รวมถึึงประเด็็นการเปิิดเผยข้้อมููล
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการสอบทานความเหมาะสมเกี่่�ยวกัับ
นโยบายและขั้้�นตอนการเข้้าทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และรายการที่่�
มีีนััยสำคััญ อัันได้้แก่่ รายการได้้มาหรืือจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์และ
รายงานให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ให้้เป็็นไปตามข้้อกำหนดของ
สำนัักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อย่่างเคร่่งครััด โดยการ
ทำรายการที่่�มีีนััยสำคััญและรายการเกี่่�ยวโยงที่่�มีีสาระสำคััญ หรืือ
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี
ซึ่่�งมิิได้้เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิหรืือมิิได้้เป็็นรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิที่่�มีีข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปตามหลัักการ
ที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั ไิ ว้้ ต้้องผ่่านการพิิจารณาให้้ความเห็็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบก่่ อ นนำเสนอให้้ ค ณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ หรืือพิิจารณาเห็็นชอบให้้นำเสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป (แล้้วแต่่กรณีี ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดและ
ประเภทรายการ) โดยกรรมการและ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียจะไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนน รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลของ
รายการอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนตามข้้อกำหนดของหน่่วยงานกำกัับ
ดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า การพิิจารณารายการที่่�มีีนััย
สำคััญ และรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันของกลุ่่�มบริิษัทั ทั้้�งรายการธุุรกิิจปกติิ
และมิิได้้เป็็นรายการธุุรกิิจปกติิ และรายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิที่่�
มีีข้้อตกลงทางการค้้าที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไปตามหลัักการที่่�คณะ
กรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิในหลัักการไว้้ ซึ่่�งเกิิดธุุรกรรมขึ้้�นในรอบปีี
บััญชีี 2564 ฝ่่ายจััดการและคณะกรรมการบริิษััทได้้ดำเนิินการตาม
ขั้้น� ตอนการอนุุมัติั กิ ารทำรายการระหว่่างกัันและรายการที่่มีีนั
� ยั สำคััญ
อย่่างเคร่่งครััดตามข้้อกำหนดของหน่่วยงานกำกัับดููแลที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และ
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน

8. 	พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�ง และเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณาคััดเลืือกผู้้ส� อบบััญชีีสำหรัับรอบปีี
บััญชีี 2565 เพื่่�อเสนอแนะคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความเห็็นชอบก่่อน
เสนอขออนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565 โดยพิิจารณา
ถึึงความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี คุุณภาพของผลงานการตรวจสอบ
ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงทัักษะ ความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ของ
ผู้้�สอบบััญชีี ตลอดจนความเหมาะสมของค่่าสอบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบมีีมติิเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อให้้
ความเห็็นชอบและนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั กิ ารแต่่งตั้้ง� ผู้้ส� อบบััญชีีจากบริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย
สอบบััญชีี จำกััด ได้้แก่่ นางสาวนิิตยา เชษฐโชติิรส ผู้้�สอบบััญชีี
รัับอนุุญาต เลขที่่� 4439 และ/หรืือนายเอกสิิทธิ์์� ชููธรรมสถิิตย์์ ผู้้�สอบ
บััญชีีรัับอนุุญาต เลขที่่� 4195 และ/หรืือนางสาวกนกอร ภููริิปัญ
ั ญวานิิช
ทะเบีียนเลขที่่� 10512 และ/หรืือนางสาวนาฎศศิิน วััฒนไพศาล
ทะเบีียนเลขที่่� 10767 โดยมีีค่่าตอบแทนการสอบบััญชีีเป็็นจำนวนเงิิน
850,000 บาท เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทสำหรัับรอบปีีบััญชีี 2564 ที่่�มีีจำนวน 750,000 บาท
9. 	พิิจารณาทบทวนและปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีการพิิจารณาทบทวนกฎบััตรเป็็นประจำ
ทุุ ก ปีี เพื่่� อ ดููแลและปรัั บ ปรุุ ง กฎบัั ต รคณะกรรมการตรวจสอบให้้
สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของสำนัักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมทั้้�งได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
ตนเองทั้้�งแบบรายคณะและรายบุุคคล ซึ่่�งผลการประเมิินการปฏิิบััติิ
งานสำหรัับรอบปีีบััญชีี 2564 อยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ โดยพบว่่ามีีการ
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ค� รบถ้้วนตามที่่ร� ะบุุไว้้ในกฎบััตร คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้ใช้้ความรู้้ค� วามสามารถให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่างๆ ต่่อฝ่่าย
จััดการและคณะกรรมการบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยความเป็็นอิิสระ
สรุุปภาพรวมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรัับ
รอบปีีบััญชีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นไป
ตามกฎบััตรที่่ไ� ด้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างครบถ้้วน
และเป็็นอิิสระ โดยเห็็นว่่าบริิษัทั มีีระบบการกำกัับดููแลกิิจการ ทั้้�งระบบ
ควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เหมาะสม และเพีียงพอในการควบคุุมดููแลให้้การดำเนิิน
ธุุรกิิจและการบริิหารจััดการภายในองค์์กรเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส บรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมอย่่างเป็็น
ธรรม โดยปราศจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งผู้้�บริิหารได้้
ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์สุ์ จุ ริิต มีีประสิิทธิิภาพ และประสิิทธิิผล

(นายสุุวิิทย์์ จิินดาสงวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

