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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2563 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบกำรณ์หลำยด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนบัญชีกำรเงิน โดยมีองค์ประกอบและ
คุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย นำยผดุง 
เตชะศรินทร์ เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รศ.นเรศร์  เกษะประกร และรศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทด้วยควำมเป็นอิสระตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. มี
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผล ระบบควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
บริษัทด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบองค์
ประชุมทุกครั้ง รวมทั้งจัดให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม เพื่อปรึกษำหำรือกันอย่ำงเป็นอิสระ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงิน นอกจำกนี้ยังได้มีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร 3 ครั้ง เพื่อ
ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ได้รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
บริษัททรำบและพิจำรณำเป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งพอสรุปสำระส ำคัญได้ดังนี้ 

 1.  กำรสอบทำนงบกำรเงิน 
      คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนข้อมูลท่ีส ำคัญของงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ ำปี 2563 ของบริษัท

และบริษัทย่อย โดยสอบทำนประเด็นที่เป็นสำระส ำคัญ รำยกำรปรับปรุงทำงบัญชีที่ส ำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
และเชื่อถือได้ 

 2.   ระบบควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน 
       คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนควำมเพียงพอ เหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของ

บริษัทเพื่อให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่ดีเพียงพอและเหมำะสม โดย
พิจำณำจำกผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในทั้งระบบกำรปฏิบัติงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ส ำนักตรวจสอบ
ภำยในได้รำยงำนเป็นรำยเดอืนและรำยไตรมำส รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง พบว่ำมีควำมเพียงพอและเหมำะสม
กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับควำมเห็นของผู้สอบบัญชีที่รำยงำนว่ำไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ
นอกจำกนี้ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนงำนและกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน
ของบริษัท 

 3.  กำรสอบทำนระบบกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
      คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พบว่ำกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมปกติ 
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ธุรกิจ มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส 

 4.   กำรบริหำรควำมเส่ียง 
       บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึ้น 

เพื่อก ำกับดูแลและจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ 
ครอบคลุมควำมเส่ียงทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของบริษัท จำกสถำนกำรณ์ที่มี
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์และประเมินควำมเส่ียงที่อำจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบกับบริษัทเป็นระยะโดยมีกำรก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดของภำครัฐทั้งนี้ได้มีกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบและพิจำรณำเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 5.   กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของภำครัฐ 
       ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุนและกฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เห็นว่ำบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด ประกำศ 
และระเบียบต่ำงๆ ไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน  

 6.   กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
       ดูแลให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรงำนด้วยหลักก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำย

ดังกล่ำว รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ และจรรยำบรรณของบริษัท ตลอดจนกำรรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรรับข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตตำมช่องทำงต่ำงๆ โดย
มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 

 7.   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
       คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของคณะกรรมกำรตรวจสอบท้ังคณะและรำยบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 8.   กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
       คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและมีมติเห็นชอบร่วมกับฝ่ำยจัดกำรว่ำ เห็นควรเสนอคณะกรรมกำร

บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นำยอนุสรณ์  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 2109 หรือ นำง
ขวัญใจ  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 5875 หรือ นำยสำธิต  เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เลขที่ 9760 หรือ นำยประสิทธิ์พร เกษำมำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 9910 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2564 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน 1,100,000 บำท ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม 
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 โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบ เห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตำม

มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อผูกพันท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถึงมีระบบก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ  

 

 
 

       ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
                                                                                                             (นำยผดุง  เตชะศรินทร์) 
                                                                                                          ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย โดยงบกำรเงินดังกล่ำวได้จัดท ำขึ้นตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ประกอบกับกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำง

เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ตลอดจนได้แสดงค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป  ทั้งนี้งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำร

ตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบกำร

บริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำง

บัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้

เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

ในกำรนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระ ท ำหน้ำที่สอบ

ทำนเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิและระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฏใน

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) แล้ว 

คณะกรรมกำรบรษิัท จึงมีควำมเห็นวำ่กำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง และระบบกำรควบคุม

ภำยในของบริษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ได้จัดท ำและเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ โดยถือปฏิบัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและปฏิบัติถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

   

 

    (นำยมนู ลีลำนุวัฒน)์ (นำงสำวดุษฎี สุนทรธ ำรง) 
 ประธำนกรรมกำร                                                  ประธำนกรรมกำรบริหำร  
                                                                                                                           และกรรมกำรผู้จัดกำร 
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