บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและขอบเขตหนาทีต่ ามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3
ทาน ซึ่งมีความรูดานการบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมายภาษีอากร ไดแก
นายสุรพล สินธุวณิชย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 และ
บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เขาดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระทีเ่ หลืออยูข อง
นายสุรพล สินธุวณิชย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2557) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เปนกรรมการตรวจสอบ (ได
ลาออกจากตําแหนงเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และบริษทั ฯ ไดมกี ารแตงตั้งนายอิสระ วงศรงุ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบตามวาระทีเ่ หลืออยูของนางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ โดยใหมผี ลตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2557) และนายชัชวาล
เตรียมวิจารณกุล เปนกรรมการตรวจสอบซึ่งจบการศึกษาและมีความเชีย่ วชาญดานการบัญชี (เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เขาดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี ซึ่งไดลาออกจากตําแหนงเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2557)
ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัตหิ นาที่อยางเปนอิสระ ตามขอบเขตอํานาจและหนาที่ที่ระบุในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ดังนี้
(1)
การประชุมและเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
12 ครั้ง ในการนี้ไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อยางเปนอิสระจํานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการมีการเขารวม
ประชุมกลาวคือ นายสุรพล สินธุวณิชย เขารวมประชุม 8/12 ครั้ง นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เขารวมประชุม 9/12 ครั้ง
นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เขารวมประชุม 12/12 ครั้ง นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เขารวมประชุม 4/12 ครั้ง และนาย
อิสระ วงศรุง เขารวมประชุม 3/12 ครั้ง
(2)
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลและงบ
การเงินประจําป 2557 (ประชุมครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 เพื่อสอบทานงบการเงินประจําป 2557) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยรวมกับฝายบริหาร และผูส อบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย
ไดรับฟงและนําขอสังเกตเพิ่มเติมตางๆ ของผูสอบบัญชีมาพิจารณาและปรึกษารวมกับฝายบริหารเพื่อปรับปรุงระบบการ
บัญชีและการดําเนินงานทีเ่ กี่ยวของของบริษัทฯ ใหเหมาะสมยิ่งขึน้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอคิดเห็น
ตางๆ เพิ่มเติมเพื่อใหงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของ โดยบริษัทฯ สามารถเปดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินไดตามระยะเวลาที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) กําหนด สําหรับรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเชนเดียวกับผูส อบ
บัญชีวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(3)
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
มีการสอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และมีความเห็นทีส่ อดคลองกับฝายตรวจสอบภายในและ
ผูสอบบัญชีวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเหมาะสมเพียงพอ และไมพบจุดออนหรือปญหาที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งจะเปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ
รวมถึงไดติดตามการดําเนินการแกไข
ปรับปรุง ระบบงานของหนวยงานตางๆ ตามรายงานผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในในประเด็นตางๆ เพื่อให
มั่นใจวาปญหาหรือขอบกพรองในระบบงานไดรับการปรับปรุงหรือแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางเหมาะสม
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(4)
การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรปั ชั่น ของผูบริหารและพนักงาน ใหมีการเปดเผยขอมูล
ตามเกณฑที่กําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยพิจารณาและใหความเห็นชอบรายงานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และ
รายงานประจําป (56-2) และในปนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการจัดประชุมผูถอื หุนของบริษัทฯ ใหมีการ
ดําเนินการที่เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการทําธุรกรรมทีเ่ ปนรายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามตามเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแลและ
มีความเห็นวารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไดดาํ เนินการอยางสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และการ
ดําเนินการของฝายบริหารเปนไปตามนโยบายการทํารายการที่เกีย่ วโยงกันซึ่งอนุมัตโิ ดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
กฎเกณฑ ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ หนวยงานที่กํากับดูแลอยางครบถวน
(5)
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
มีการพิจารณาและสอบทานงานของฝายตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบภายในงบประมาณประจําป และอัตรากําลังคนของฝายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
พรอมทั้งทบทวนงาน
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหงานตรวจสอบมีการพัฒนาไปในเชิงปองกันมากกวาการแกไข
ปญหา นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เขารับการอบรม สัมมนาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมความรู ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแล การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ
ภายในรวมถึงการบริหารความเสีย่ ง
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝายตรวจสอบ
ภายใน และเพือ่ ใหเกิดการดํารงไวซึ่งความเปนอิสระ ผูตรวจสอบภายในสามารถติดตอกับคณะกรรมการตรวจสอบไดโดย
ไมจํากัดและอยางเปนอิสระ
เกี่ยวกับหนาที่งานที่เกีย่ วของภายใตกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน
(6)
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
มีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทีม่ ีประสิทธิผลและทันเวลาจนความเสีย่ งลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงได
พิจารณานําแผนงานบริหารความเสี่ยงไปเปนแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในใหสอดคลอง
กันอยางเหมาะสม
(7)
การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดรับหนังสือเสนองานสอบบัญชีป 2558 จากบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรสเอบีเอเอส จํากัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกับฝายบริหารพิจารณาประวัติ ผลงาน
และคาสอบบัญชีที่เสนอ โดยจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบป 2551 - 2557 รวมถึง
คาสอบบัญชีทเี่ สนอ ซึ่งไดผลเปนที่พอใจใกลเคียงกับปกอน รวมทั้งไดสอบทานคุณสมบัตแิ ละความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
วาถูกตองตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติผถู ือหุนพิจารณา
แตงตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3442 และ/หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 แหงบริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคเู ปอรส
เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 605,000 บาท
ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายที่เกีย่ วเนื่องกับงานตรวจสอบที่คิดตามจริง ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดใหบริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอืน่ ของสํานักงานทําหนาที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯแทนผูส อบบัญชีดังกลาวได
(8)
การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและทบทวนกฎ
บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายที่เกีย่ วของ รวมถึงไดมีการประเมินผลการ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

ปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหสามารถรับทราบผลงาน รวมถึงปญหาตางๆ เพื่อการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและทุกฝายที่เกีย่ วของใหดียิ่งขึ้น โดยเกณฑการประเมินผลจะพิจารณาวาไดมีการปฏิบัติในแตละ
เรื่องหรือไมและมีระดับประสิทธิผลในระดับใด โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบป 2557 สรุปภาพรวมวามีการ
ปฏิบัติอยูในเกณฑดีถึงดีมาก นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบไดเขารับการอบรมสัมมนาตามสมควร เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง ในเรือ่ งเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 กุมภาพันธ 2558
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บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2557 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ : รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนหนึ่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในดานเกีย่ วกับการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงใหเปนไปอยางโปรงใส มีความเปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ตลอดจนมีประสิทธิภาพตอกิจการ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ไดแก นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เปนประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ไดลาออกจากตําแหนงเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 และบริษทั ฯ ไดมกี าร
แตงตั้งนายอิสระ วงศรุง เขาดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตามวาระที่เหลืออยูของ
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ โดยใหมผี ลตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2557) นายสุรพล สินธุวณิชย (ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 และบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เขาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนตามวาระทีเ่ หลืออยูของนายสุรพล สินธุวณิชย โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2557 อยางไรก็ตาม
นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี ไดลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558) และนายชัชวาล เตรียมวิจารณกุล เปน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ในรอบป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุมรวมกันจํานวน 5 ครั้ง โดย
กรรมการมีการเขารวมประชุมกลาวคือ นายสุรพล สินธุวณิชย เขารวมประชุม 3/5 ครั้ง นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เขา
รวมประชุม 3/5 ครั้ง นายชัชวาล เตรียมวิจารณกลุ เขารวมประชุม 5/5 ครั้ง นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เขารวมประชุม 2/5
ครั้ง และนายอิสระ วงศรุง เขารวมประชุม 1/5 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมไดมีการพิจารณาในเรื่องตางๆ ไดแก พิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระและกรรมการบริษัทที่ลาออกระหวางปโดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ ําเปน
และมีประสบการณที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 รวมถึงไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหสามารถรับทราบผลงาน ตลอดจนปญหาตางๆ เพื่อการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหดยี ิ่งขึ้น โดยเกณฑการประเมินผลจะพิจารณาวาไดมีการ
ปฏิบัติในแตละเรือ่ งหรือไมและมีระดับประสิทธิผลในระดับใด โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบป 2557 สรุป
ภาพรวมวามีการปฏิบัติอยูในเกณฑดีมาก

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

(นายอิสระ วงศรุง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
23 กุมภาพันธ 2558
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