
 

             
 

   รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น มี
คณุสมบติัตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมี นางพิสมยั  บณุย
เกียรติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายเจน  วองอิสริยะกลุ และ 
นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีการประชมุรวม 4 ครัง้ 
และหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

 

 การสอบทานงบการเงิน  สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําไตรมาสและประจําปี 2559 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ มีการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 การสอบทานใหมี้ระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ มีการป้องกนัการทจุริตและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้

ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานตา่งๆ ให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็วา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  รวมทัง้พิจารณาและประเมินผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในให้มีประสบการณ์ ความรู้ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ี 

 การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทน โดยพิจารณาถงึความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็น

อิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยแต่งตัง้ นางสาวธัญพร  

ตัง้ธโนปจยั หรือ นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัดิ์ หรือ นางสาววนันิสา  งามบวัทอง จากบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 มีคา่ตอบแทนรวม 0.78 ล้านบาท 

 การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รวมทัง้รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ว่าการทํารายการตา่งๆ ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท  มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

 การสอบทานการบริหารความเสีย่ง ติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของหนดบริษัท 
 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอยา่งครบถ้วน เป็นอิสระ ไมมี่ข้อจํากดัใน

การรับข้อมลู มีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม  มี

การจดัทํางบการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มีการปฏิบติัตามระเบียบข้อกําหนดและกฎหมายตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไมพ่บข้อบกพร่องหรือสิง่ผิดปกติท่ีเป็นสาระสําคญั 

 

 
นางพิสมัย  บุณยเกยีรติ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

คณะกรรมการตรวจสอบ       
 
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยตรวจสอบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

โดยกําหนดอํานาจและหน้าท่ีตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือจดัให้มีการประชมุพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น และรายงาน
ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น  ซึง่มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนด  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่  ประกอบด้วยกรรมการ ดงันี ้
 

ลาํดับที่                   ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง 
1 นางพิสมยั  บณุยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2 นายเจน  วองอิสริยะกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3 นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยทําหน้าท่ีกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

โดยกําหนดอํานาจและหน้าท่ีตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือจดัให้มีการประชมุพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น และรายงาน
ตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
 
 

ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. กําหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนัระหวา่งผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการบริษัท 
และ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอก ในกรณี
จําเป็น  ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

3. มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท  มาชีแ้จงให้ความเหน็  ร่วมประชมุ
หรือให้สง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น  ตลอดจนเข้าถงึข้อมลูได้ทกุระดบัขององค์กร 

4. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องและเร่ืองท่ีเก่ียวข้องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
รวมถงึการรายงานตอ่คณะกรรมการในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยประสานงานกบั
ผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจําปี 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเหน็วา่
จําเป็นและเป็นเร่ืองสําคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และเปิดเผยข้อมลูให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่ว
สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจ้างผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถงึพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี โดยคํานําถงึความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท  รวมทัง้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลกิจ้างผู้ตรวจสอบภายใน  รวมถงึพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้
ตรวจสอบภายใน  โดยคํานําถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสํานกังานตรวจสอบภายในนัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบคุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการ
ตรวจสอบและเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอตอ่สาธารณชนตามท่ี
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

8. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่
รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลู
ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเหน็เก่ียวกบักระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทถงึ
ความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
 เหตผุลท่ีเช่ือวา่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



 

 รายงานอ่ืนใดท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
10. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองตา่งๆ รวมถงึการแสวงหาความเหน็

ท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เม่ือเหน็วา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบสําเร็จลลุว่งด้วยดี 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยตรง  

ซึง่คณะกรรมการบริษัทคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุอยา่งสม่ําเสมออยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้  โดยได้กําหนดวนั 

เวลาการประชมุไว้เป็นการลว่งหน้าตลอดทัง้ปี  และมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้มีการประชมุ
ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท และผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส 
 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีใ้ห้

นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หรือร่วมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
3. เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จดัการของบริษัท ไมส่ามารถ
เป็นกรรมการตรวจสอบได้ เน่ืองจากกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงตอ่การบริหาร เป็นต้น 

4. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้วเหน็ว่า การเคย
มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 

6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเหน็ หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

 


