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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณด์า้นเศรษฐศาสตร ์บริหารธุรกิจ และการเงิน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีนายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มี
ระยะเวลา 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีอิสระ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกครัง้ และรายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุก    
ไตรมาส ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี  ้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 2564 รวมทั้งเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
matters) ในรายงานของผูส้อบบัญชี พรอ้มรบัฟังค าชีแ้จง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 1 ครัง้ เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีและการแสดงความเห็น ซึ่งในปี 2564 ไดร้บัรายงานว่ามีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิงานและไดร้บัความรว่มมือจากฝ่ายบรหิารเป็นอย่างดี   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง การเงินของบรษิัทฯ ถูกตอ้ง ครบถว้นตามที่ควรในสาระส าคญั 
เป็นที่เชื่อถือได ้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เป็นประโยชนต์่อ
ผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นีง้บการเงินท่ีตรวจสอบแลว้และผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

2.  สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานของ
ส านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ  บริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อิงตามกรอบการควบคมุภายใน COSO ซึ่งไม่พบขอ้บกพร่อง
ที่ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนฝ่ายบริหารได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี อย่างต่อเนื่อง  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสม และมีการ
บรหิารงานเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.  สอบทานรายงานผลการบรหิารจดัการความเส่ียงที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ในการจดัการความเส่ียง รวมถึงสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงนัน้  มีความเห็นว่า เหมาะสมตาม
สมควร และขอใหฝ่้ายจัดการติดตามและประเมินผลด าเนินการตามมาตรการจัดการความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง     
อนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้
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4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั และสอบทานกระบวนการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อใหป้ฏิบัติอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยดีอย่างต่อเนื่อง   

5.  พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ซึ่งฝ่ายจดัการท าอย่างถกูตอ้ง เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เป็นธรรม เป็นประโยชนส์ูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
อย่างครบถว้น เพียงพอ 

6.  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก
ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและมีมติใหเ้สนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4807 หรือนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบรษิัทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2565 

7.  พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2565 ซึ่งก าหนดใหม้ีความสอดคลอ้งกับลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเนน้ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคุมภายในระบบงาน การบริหารความ
เส่ียงและการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบและวิธีปฏิบตัิงาน
ใหร้ดักมุยิ่งขึน้ รวมทัง้พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และความเพียงพอของทรพัยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบตัิงาน
ของส านกัตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินของคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผลประเมินอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม และคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน
ผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยใหข้อ้สังเกตและขอ้คิดเห็นเพื่อการ
ปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูลอย่างต่อเนื่อง 

 

9.  บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสัตยส์ุจริต ความถูกตอ้ง ยุติธรรม  และมี
จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินงาน ในปี 2564 บริษัทฯ ไดท้บทวนจรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อน ามาใชใ้นการก ากบัดแูลและยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่บรษิัทฯ
ไดร้บัการรบัรองต่ออายสุมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย  

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 (นายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย)์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
24 กมุภาพนัธ ์2565 
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