รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ อ ย่างเป็ นอิ สระตามที่ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ม อบหมายตามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 12 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วม / จานวนครัง้ ที่จดั ประชุม
1) นายผดุง เตชะศริ นทร์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12/12
2) รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการตรวจสอบ
12/12
3) นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการตรวจสอบ
11/12
4) พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล *
กรรมการตรวจสอบ
4/4
* พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล ได้ ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 26 เมษายน 2559
นอกจากนี ้ยังได้ มีการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการ รวม 3 ครัง้ เพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังได้
้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่ง
พอสรุปประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในรอบปี 2559 ได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการ ตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที่สาคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี
2559 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิน ของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จัดทาขึ ้นอย่างถูกต้ องตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ อยู่ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่ อถือได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม เพื่อหารื อถึงประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในการออกรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน ด้ านบัญชีและการเงิน รวมถึงความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบและสอบทาน
2. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายในที่สานักตรวจสอบภายในได้ รายงานเป็ นรายเดือนและรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในปั จจุบนั และสอดคล้ องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้ อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท จากการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางความเสี่ยงด้ วยตนเอง
(CSA : Control Self Assessment) ทาให้ บริ ษัท สามารถบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้ ความเสี่ยงลดลงใน
ระดับที่ยอมรับได้ รวมทังแนวทางการป
้
้ องกันการทุจริ ต ของระบบงานต่างๆ ด้ วย
บริ ษัทได้ ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private
Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC) ซึ่งเป็ นโครงการที่จดั ทาขึ ้นโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัท ไทย และได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามกระบวนการให้ การรับรอง (Certification Process) ของโครงการฯ ดังกล่าว
โดยบริ ษัทได้ แสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจ มาตรการขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ตลอดจนระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ ซึง่ บริ ษัทได้ รับการรับรองสถานะเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านทุจริ ตเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

3. บริ ษัทได้ จดั ทา Compliance Check List เพื่อช่วยในการสอบทานการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดโดยไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้สานักตรวจสอบภายในทาการสอบทาน
และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นระยะ ทุก 6 เดือน
4. การสอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในรอบปี 2559 เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการตกลงเข้ าทารายการเป็ นรายการทางการค้ าอันเป็ นปกติธุรกิจ มีความ
สมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทรวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเพียงพอตลอดจนเป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง ตามแนวทางปฏิบตั ิและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ จากผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ผลและเป็ นไปตาม
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี โดยมีความเห็นสอดคล้ องกับ ฝ่ ายจัดการว่าผู้สอบบัญชี
ของ บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ได้ ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีความเป็ นอิสระ ทักษะ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นชอบและให้ เสนอขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั ้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบั ญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 หรื อ
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน 949,000.00 บาท เท่ากับปี 2559
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศริ นทร์ )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

