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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 ท่าน ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณด์า้นการบริหาร การบัญชีและการเงิน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและ

แนวทางปฏิบตัิทีดีสาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบทงัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทังสินรวม 13 ครัง ทังนี มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ประชมุ 13/13 ครงั 

2. นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุม 13/13 ครงั 

3. นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย ์ กรรมการตรวจสอบ เขา้ประชุม 13/13 ครงั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติงานพรอ้มทังขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสมาํเสมอ 

ทงันี เมือใดก็ตามทีคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ทีแลว้ มีขอ้สงสยั หรือมีความเห็นว่าควรมีการดาํเนินการแกไ้ขหรอืปรบัปรุง

ในเรืองทีเกียวกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน หรือเรืองอืนๆ ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะในเรืองต่างๆ ต่อคณะกรรมการ

บรษิัทอย่างทนัท่วงที   
ทงันี หนา้ทีและความรบัผิดชอบทีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การใหก้ารสนับสนุนต่อคณะกรรมการบรษิัทใน

การทาํหนา้ทีกาํกับดูแลในเรืองทีเกียวกับกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลของ

ระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับและระเบียบทีเกียวขอ้ง การติดตามดูแล

คุณสมบัติ ความเชียวชาญ ความเพียงพอของทีมงานและความเป็นอิสระของทังผูต้รวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

รวมทังการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยสรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหน้าทีของ

คณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี 

1. การสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงนิและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส งบการเงินรวมประจาํปีของบริษัทฯ ในเรืองความถกูตอ้ง

ครบถว้นของงบการเงิน การปรบัปรุงรายการบัญชีทีสาํคญั รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซงึมีผลกระทบต่องบการเงิน ความ

เพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความมี

อิสระของผูส้อบบญัชี  
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ของบรษิัทฯ ได้

จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองโดยทวัไป มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเชือถือได ้รวมทงั การเลือกใชน้โยบายการบญัชีที

เหมาะสม  

2. สอบทานรายการระหว่างกันหรอืรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสาํคัญในการสอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์องกลุ่มกิจการ โดยมีการกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการทีเกียวโยงกนั นโยบายการซือหรือเช่าทีดินเพือใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจจากบุคคลทีเกียวโยงกนั และใหฝ่้ายจดัการรายงานรายการระหว่างกนัเป็นประจาํทุกไตรมาส ตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึงรายการดังกล่าวมีการดาํเนินการ

อย่างสมเหตสุมผล เป็นประโยชนส์งูสดุต่อกลุ่มกิจการและไม่เอือประโยชนต์่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและมีมติรบัทราบการปฏิบตัิตามภาระผูกพันในสัญญาซือขายหุน้ตาม

ภาระผกูพนัในสญัญาทีมีอยู่ โดยรายการดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ และเป็นช่วงเวลาทีเหมาะสม 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสาํคัญของการมีระบบการควบคุมภายในทีดีและถือเป็นหนา้ทีสาํคัญทีจะตอ้ง

ดาํเนินการเพือใหม้นัใจไดว้่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งอย่างมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกเดือน ซึงครอบคลมุการตรวจสอบระบบงานทีสาํคญัของบริษัทฯ ตามแผนงานที

ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบตัิ

ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยใช้ 

“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามทีสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) กาํหนดไว ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอ

กบัการดาํเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นทีเป็นสาระสาํคญัอนัอาจจะกระทบต่อการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ 

4. กาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกับดูแลให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทีระบุไวใ้นกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี การปฏิบตัิงานตามแผน ผลการตรวจสอบภายใน โดยให้

ขอ้แนะนาํและติดตามการดาํเนินการแกไ้ขในประเด็นทีมีนัยสาํคัญ เพือให้บริษัทฯ มีการกาํกับดูแลกิจการทีดีและมีการควบคุม

ภายในทีเพยีงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพจิารณาทบทวนกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทังสอบทานความเป็นอิสระและ

ความเพียงพอของทรพัยากรต่างๆ ต่อการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายใน

ของบรษิัทฯมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลตุามเป้าหมายทีวางไว ้ 

5. พิจารณาเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีและการสอืสารเรอืงสาคัญระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี คุณภาพของ

ผลงานการตรวจสอบทีผ่านมา ทกัษะ ความรูค้วามสามารถและประสบการณข์องผูส้อบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบ

บัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาและขออนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตัง 

นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที 5565 และ/หรือ นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขที 6669 

และ/หรือ นายกฤตย ์ธรรมทตัโต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที  จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ ประจาํปี 2565  รวมทงัพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปี 2565 

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 1 ครงั เพือหารือเกียวกับ

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที รวมถึงประเด็นทีสาํคญัจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินทีมีการเปลียนแปลงไป ซงึ

ผูส้อบบญัชีแจง้ว่าไม่พบประเด็นทีเป็นสาระสาํคญัในดา้นบญัชีและไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดีในการปฏิบตัิงาน  

6. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกาํกบัดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยดแูลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย และ

ดาํเนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัท ฯ มี

หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เพือดูแลการปฏิบัติตามดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัทราบ ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดร้บัรายงานว่ามีขอ้บ่งชีททีาํใหเ้ชอืว่ามีขอ้บกพร่องเกียวกบัการไม่ปฏิบตัิตาม 

และ/หรือ การปฏิบตัิทีชดัเจนหรือขดัแยง้กบัขอ้กาํหนด ระเบียบและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

7. สอบทานการกาํกับดูแลกิจการทีดี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพือใหม้นัใจว่า บริษัทฯมีกระบวนการกาํกับดูแล

กิจการทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ไดม้ีการส่งเสริมและติดตามความคืบหนา้ของกระบวนการพัฒนาการกาํกับดูแลกิจการทีดี

อย่างต่อเนือง โดยใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะเพือปรบัปรุงการควบคมุภายในทีจาํเป็นต่อบรษิัทฯ เพือพฒันากระบวนการดงักล่าว  

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบรษิัทฯ ควรพฒันาและปรบัปรุงการกาํกับดแูลกิจการทีดีอย่างต่อเนืองต่อไป 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดล้งนามประกาศเจตนารมณเ์พือเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย 

(CAC) ซึงคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการสอบทานกระบวนการดาํเนินการเพือการต่อตา้นคอรร์ปัชนัสอดคลอ้งตามแนวทางของ

โครงการดงักล่าว รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเกียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัทใีชย้ืนขอรบัรองต่อ CAC 

8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี เพือให้

มันใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคลอ้งกับประกาศและแนวปฏิบัติทีดีของคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทงัไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิหนา้ทีของตนเองแบบรายบคุคลและแบบราย

คณะ ตามแนวทางการปฏิบัติทีดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดบัทีน่าพอใจโดยไดป้ฏิบตัิหนา้ทีครบถว้นตามทีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไดร้บัการอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่าย

จดัการ และกรรมการบรษิัทอย่างต่อเนือง 



บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 6 

4 

 

จากการปฏิบตัิหนา้ทีคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัปี 2564 ตามทีไดร้ายงานขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิ

หนา้ทีเป็นไปตามกฎบัตรทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถว้นและเป็นอิสระเพือใหม้นัใจไดว้่าบริษัทฯมีการ

กาํกับดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทังการดาํเนินงานของบรษิัทฯเป็นไปเพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละมีระบบการควบคมุภายในทีเพยีงพอและเหมาะสม  

 

        

 

               -ปรารถนา มงคลกุล- 

            (นางปรารถนา มงคลกลุ) 

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิัท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จาํกดั(มหาชน) 


