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รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชศูร ีและ ดร.อรรณพ ตนัละมยั เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ  ตนัละมยั เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบญัชีและการเงิน และมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ
ภายในท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 6 ครัง้ ไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน 
และประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของ
การจดัท างบการเงนิและแผนการสอบบญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยได้รบัค าชี้แจงจากผู้สอบบญัช ีฝ่ายจดัการ และผู้ตรวจสอบภายใน
จนเป็นที่พอใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา และเป็น
ประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน จงึใหค้วามเหน็ชอบงบการเงนิดงักล่าว ทีผู่ส้อบบญัชไีด้
สอบทานและตรวจสอบแลว้ซึง่เป็นการรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไข 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิการควบคุมภายใน
โดยใชแ้บบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏบิตัขิอง The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO) เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงาน
ในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้     
มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ได้ โดยมีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเม ินความเพียงพอของการควบคุม
ภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พจิารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้
ทรพัยากร การดูแลทรพัยส์นิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ให้
ความส าคญักบัการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการตรวจสอบและติดตามผลทัง้จากผู้ตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอสิระ และมหีน้าทีร่ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และ
สอบทานการปฏิบตัิงานตามแผนงานที่อนุมตัิไว้ พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
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4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหด้ าเนิน
ธุรกิจภายใต้หลกับรรษัทภิบาล เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎระเบียบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ รวมถึงภาระผูกพนัที่อาจจะเกิดขึ้นจากสญัญาที่กระท ากบั
บุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบรษิัทไดป้ฏบิตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และทนัเวลา   

5. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อการ
ตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ผลการสอบทานพบว่าบรษิทัไดด้ าเนินการดว้ยความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ตามเวลาทีก่ าหนด 

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ หรอืเลกิจา้งผูส้อบบญัชแีละ
พจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาจากความอสิระของผูส้อบบญัช ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ 
ผลงานการตรวจสอบทีผ่่านมา ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีซึง่มคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน      
อีวาย จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี การให้
ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน  
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 3,830,000 บาท 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองการด าเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เป็นอสิระ และ
สอดคลอ้งตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ในการใหค้วามเหน็
และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีารรายงานขอ้มูล
ทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มกีารปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอย่างครบถว้น                              

 

 

 
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ      
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจ านวน 2 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ
ในการสรรหาของบรษิทั โดย 

1) เสนอแต่งตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
และเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  

2) เสนอแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการ       
ทีว่่างลง จ านวน 2 ท่าน โดยไดเ้สนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติกรรมการบริษัท         
จดทะเบยีน  

2. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เหน็ว่า
หลกัเกณฑข์องบรษิทัยงัมคีวามเหมาะสม   

3. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการ     
แต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ
เขา้ใจ โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

                                              พลเอก 
(เชษฐา  ฐานะจาโร) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถงึความส าคญัของการปฏบิตัติาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและการบรหิารความเสีย่ง จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
โดยมีพลเอกส าเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง นางว ัลลภา อัสสกุล   
นายพงษ์สฤษดิ ์ตนัตสิวุณิชยก์ุล ดร.สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ และนางพเยาว ์ มรติตนะพร เป็นกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิัท
ให้มคีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัิหน้าที่ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีพจิารณาแผนบรหิาร
ความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดแูลตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั
ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท   
โดยในปี 2560 มกีารประชุมร่วมกบัคณะผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท  โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด า เนินงานของบริษัท           
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ใหส้อดคลอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ผลส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท   
อยู่ในระดบัดมีาก และผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
รวมทัง้บรษิัทไดร้บัการประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งใน 65 บรษิัทจดทะเบยีนที่อยู่ในกลุ่มหุ้นยัง่ยนื (Thailand 
Sustainability Investment) และบรษิทัยงัไดร้บัรางวลัธุรกรรมทางการเงนิยอดเยีย่มในตลาดทุน (Best Deal of 
the Year Award) ในการประกาศรางวลั SET Awards 2017  

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการไดร้่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งประจ าปี ทบทวนและ
ติดตามการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผน
บรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ี่ใช้ในการบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ให้เหมาะสม ทนัเวลากบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทั  

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งมคีวามมัน่ใจว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการ
และแนวทางปฏิบตัิในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและด าเนินไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ มกีารเตรยีมความพร้อมไว้อย่างรอบด้านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บรษิัทสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและด ารงอยู่ไดโ้ดยยัง่ยนื 

 

                                                   พลเอก 
(ส าเภา  ชศูร)ี 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 


