รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด
(มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ผู้ทรงคุณวุ ิจานวน 4 ท่าน โดยมี นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกสาเภา ชูศรี และ ดร.อรรณพ
ตั น ละมั ย เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นผูท้ รงคุณวุ ดิ า้ นบัญชีและการเงิน และมีผอู้ านวยการ
สานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 6 ครั้ง ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
กับฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบภายใน และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการจานวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างอิสระในสาระสาคัญของ
การจัดทางบการเงินและแผนการสอบบัญชีประจาปี
สรุปสาระสาคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีทมี่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบั คาชีแ้ จงจากผูส้ อบบัญชี
ฝ่ายจัดการ และผูต้ รวจสอบภายในจนเป็นทีพ่ อใจว่าการจัดทางบการเงินเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นหรือผู้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน
จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
การสอบทานระบบการควบคุม าย น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ e ommittee o pon oring rgani ation o t e read ay ommi ion (
) เพื่อให้
มั่นใจว่าการดาเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีความเพียงพอ สามารถควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้ โดยมีสานักตรวจสอบภายในทาหน้าทีต่ รวจสอบ
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิ ารณาในเรือ่ งการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร
การดูแลทรัพย์สนิ การป้องกันและลดความเสีย่ ง ความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ
โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
การกากับดแลงานตรวจสอบ าย น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีหน้าทีร่ ายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายในประจาปี และสอบทานการปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีอ่ นุมตั ไิ ว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การสอบทานการกากับดแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากสัญญาทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม และทันเวลา
สอบทานและ ห้ความเหนต่อรายการที่เกี่ยว ยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประ ยชน์ รวม ึงการเปดเผยข้อมลของ
รายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบริษทั ได้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กาหนด
การ จิ ารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังผ้สอบบั ชีและเสนอค่าตอบแทนผ้สอบบั ชีประจาป
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีพ่ จิ ารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความอิสระของผู้สอบบัญชี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ซึ่งมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน
อีวาย จากัด มีความเป็นอิสระมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง
งบการเงินได้ทนั เวลา และค่าสอบบัญชีมคี วามเหมาะสม จึงมีมติเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 3,830,000 บาท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยใช้ความรูค้ วามสามารถทีห่ ลากหลาย
เพือ่ ตอบสนองการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เป็นอิสระ และสอดคล้องตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท ในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

(นายวฑูร เตชะทัศนสุนทร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จากัด (มหาชน)
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