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แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5: อื่นๆ : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละขอบเขตหน้าทีต่ ามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.อํานาจ อันอาตม์งาม
นายณฐพร อิงคนินนั ท์ และนางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวตั ถิกุล โดยมี นายฉัตรชัย บุญจันทร์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ ตามห้วงระยะเวลา ได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ตาม
ขอบเขตอํานาจและหน้าทีท่ ร่ี ะบุในกฎบัตรของคณะ กรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั สรุป
สาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั นี้
(1) การประชุมและเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 6
ครัง้ ในการนี้ได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ อย่างเป็ นอิสระจํานวน 4 ครัง้
(2) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลและงบการเงิน
ประจําปี2559 (ประชุมครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพือ่ สอบทานงบการเงินประจําปี 2559) ของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยร่วมกับฝา่ ยบริหาร และผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยได้รบั ฟงั และนํ าข้อสังเกต
เพิม่ เติมต่างๆ ของผูส้ อบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษาร่วมกับฝา่ ยบริหารเพือ่ ปรับปรุงระบบการบัญชีและการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ คิดเห็นต่างๆ เพิม่ เติมเพือ่ ให้งบการเงินและรายงาน
ทางการเงินของบริษทั ฯ มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ สามารถ
เปิ ดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินได้ตามระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด สําหรับรอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินของบริษทั ฯ แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามมาตร ฐานการรายงานทางการเงิน
(3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการสอบทานให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเห็นทีส่ อดคล้องกับฝา่ ยตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯมีความเหมาะสมเพียงพอ และไม่พบจุดอ่อนหรือปญั หาทีเ่ ป็ นสาระสําคัญซึ่งจะเป็ นปจั จัยเสีย่ งทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ รวมถึงได้ตดิ ตามการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝา่ ยตรวจสอบภายในในประเด็นต่างๆ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าปญั หาหรือข้อบกพร่องในระบบงานได้รบั การปรับปรุงหรือแก้ไข
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดอย่างเหมาะสม
(4) การสอบทานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2) และในปี น้ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้มกี ารดําเนินการทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํา
ธุรกรรมทีเ่ ป็ นรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ ได้ดําเนินการตามเกณฑ์
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และข้อกําหนดของหน่วยงานทีก่ ํากับดูแลและมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ได้ดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลและคํานึงถึง
ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารเป็ นไปตามนโยบายการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันซึ่งอนุ มตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ หน่วยงานทีก่ ํากับดูแลอย่างครบถ้วน
(5) การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการพิจารณาและสอบทานงานของฝา่ ยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ ทบทวนงานตรวจสอบให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ให้งานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิง
ป้องกันมากกว่าการแก้ไขปญั หา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
เพือ่ ให้เกิดการดํารงไว้ซง่ึ ความเป็ นอิสระ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยไม่จํากัดและอย่างเป็ น
อิสระ เกีย่ วกับหน้าทีง่ านทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้กรอบมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน
(6) การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง มีการติดตามผลการดําเนินงานของการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ ได้
มีการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผลและทันเวลาจนความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงได้พจิ ารณานําแผนงาน
บริหารความเสีย่ งไปเป็ นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝา่ ยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม
(7) การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือเสนองานสอบบัญชีปี 2560 จากบริษทั ไพร้ซ์
วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝา่ ยบริหารพิจารณาประวัติ ผลงานและค่าสอบบัญชีท่ี
เสนอ โดยจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี 2551 - 2559 รวมถึงค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอ ซึง่ ได้ผล
เป็ นทีพ่ อใจใกล้เคียงกับปี ก่อน รวมทัง้ ได้สอบทานคุณสมบัตแิ ละความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ว่าถูกต้องตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจึง
มีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 และ/
หรือ นางอโนทัย ลีกจิ วัฒนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ นางสกุณา แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4906
แห่งบริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานตรวจสอบทีค่ ดิ ตามจริง ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าว
ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของ
สํานักงานทําหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
(8) การพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรม การตรวจสอบให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเองเพือ่ ให้สามารถรับทราบผลงาน รวมถึงปญั หาต่างๆ เพือ่ การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบและ
ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเกณฑ์การประเมินผลจะพิจารณาว่าได้มกี ารปฏิบตั ใิ นแต่ละเรื่องหรือไม่และมีระดับประสิทธิผลใน
ระดับใด

