รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน
2563) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำ�นักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง และได้รายงานผลการ
ประชุมให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกครัง้ โดยมีรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
•

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

•

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

•

รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูเ้ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในประเด็นสำ�คัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามสำ�คัญในการ
จัดทำ�งบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงาน และแนวทางการสอบ
บัญชีประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ
โดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครั้ง
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนงานการตรวจสอบ
ตลอดจนผลของการตรวจสอบและคุ ณ ภาพงานของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ ของรายงาน
ทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท
และบริษัทย่อย รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี
ทีส่ �ำ คัญ รายการทีม่ นี ยั สำ�คัญซึง่ ไม่ใช่รายการปกติ ข้อสังเกตของผูส้ อบ
บัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษทั ซึง่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลและชีแ้ จงทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะให้ความเห็น
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
กระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ เี พียงพอทีท่ �ำให้มนั่ ใจได้วา่ รายงานทางการเงินของบริษทั ซึง่
จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ได้แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทอย่างถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงาน
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่า
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญและไม่มขี อ้ สังเกตเป็นพิเศษเกีย่ วกับ
รายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาผลการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำ�นักงาน
ก.ล.ต. ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั สำ�หรับรอบปีบญ
ั ชี 2563 และ
เปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดง
รายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจ
ภายในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั ของกลุม่ บริษทั โดยไม่พบประเด็นทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญอันอาจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของฝ่ายงานหรือของบริษัท

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความ

เสี่ยงทั้งองค์กร จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และ
ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงสำ�คัญทุกด้านของกลุ่มบริษัทให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้เป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหาร
ความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำ�หนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบบริหารความเสีย่ ง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึ่งบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงทั้งด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ
การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และ
การทุจริตคอร์รปั ชัน ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เพียงพอและเหมาะสม
ที่ จ ะทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น งานและการประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษั ท
ยังดำ�เนินการได้อย่างต่อเนือ่ งตามแผนงานทีว่ างไว้ มิได้มกี ารหยุดชะงัก
ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญแต่ประการใด

4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำ�กับดูแลให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และดำ�เนิน
กิ จ การต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำ�ให้
เชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึง
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าการดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระและ
มีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำ�ปีที่
จัดทำ�ขึ้นตามความเสี่ยงสำ�คัญของกลุ่มบริษัท รวมทั้งพิจารณาความ
เพียงพอของบุคลากร และติดตามความคืบหน้าของการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม
เป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 1 ครั้ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบภายใน ด้วยการส่งเสริมบุคลากรฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้มกี ารบริหารจัดการและการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ท�ำหน้าที่ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและพิจารณาทบทวนนโยบาย
และแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี ให้เหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันในระบบงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายงาน และได้
สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
เพื่ อ ยื่ น ขอการรั บ รองเป็ น สมาชิ ก โครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า กลุ่มบริษัทมีการน�ำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนและสม�่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำ�หรับรอบ
ปีบญ
ั ชี 2564 เพือ่ เสนอแนะคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 โดยพิจารณา
ถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบ
ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ความเห็นชอบและนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564
เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จำ�กัด ได้แก่ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4195 โดยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน
750,000 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชี 2563 ที่มีจ�ำ นวน 800,000 บาท

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการที่ มี นั ย สำ�คั ญ รวมถึ ง ประเด็ น การ
เปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารสอบทานความเหมาะสมเกี่ ย วกั บ
นโยบายและขั้นตอนการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่มีนัยสำ�คัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายงานให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยการทำ�
รายการทีม่ นี ยั สำ�คัญและรายการเกีย่ วโยงทีม่ สี าระสำ�คัญ หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีที่มิได้
เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้ จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือ
พิจารณาเห็นชอบให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึน้ อยูก่ บั ขนาดและประเภทรายการ) โดยกรรมการ
และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนตาม
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณารายการที่มี
นัยสำ�คัญ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัท ทั้งรายการธุรกิจ
ปกติและมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้ ซึ่งเกิดธุรกรรมขึ้นในรอบ
ปีบัญชี 2563 ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้ด�ำ เนินการตาม
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันและรายการทีม่ นี ยั สำ�คัญ
อย่างเคร่งครัดตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อดูแลและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ รวมทั้ ง ได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเอง
ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน
สำ�หรับรอบปีบญ
ั ชี 2563 อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ โดยพบว่ามีการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้
ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่าย
จัดการและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นอิสระ
สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำ�หรับ
รอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎบัตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน
และเป็นอิสระ โดยเห็นว่าบริษทั มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการทัง้ ระบบ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และเพียงพอในการควบคุมดูแลให้การดำ�เนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส บรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวมอย่างเป็นธรรม
โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

