รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิ น การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ และมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที กําหนดไว้ใ นกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งจัด ทํา ตามแนวทางและข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายนามดังต่อไปนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1
1. นพ. ระเฑียร ศรี มงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชยั ศรี ขวัญ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ: 1 กรรมการทีมีความรู ้และประสบการณ์ทีเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงินได้
โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิ น 5 ครัง ในการประชุมแต่ละครัง มีผบู ้ ริ หารระดับสูง หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระทีเกียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนินงานตาม
หน้าทีและความรับผิดชอบโดยสรุ ปได้ดงั นี
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2560 - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับ
ฟั งคําชี แจงจากผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ในเรื องความถูกต้อ งครบถ้วนของงบการเงิ น และความเพียงพอในการ
เปิ ดเผยข้อมูล ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองทัวไป และมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
และทันเวลา เพือเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจลงทุน
ั าการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่าง
2. สอบทานการบริหารความเสี ยงและระบบการควบคุมภายใน – เพือให้มนใจว่
มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และบรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจําปี 2560 และการประเมิ นระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล
COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk
Management)
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทังได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
แล้วเห็ นว่ามี ค วามเหมาะสม และพิ จารณาคุ ณสมบัติข องหัว หน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในด้า นวุฒิ การศึ กษา
ประสบการณ์ทาํ งาน และประวัติการอบรม แล้วมีความเห็ นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้แต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าที
บริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังได้อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ งได้จดั ทําขึนบนพืนฐานของการ
ประเมินความเสี ยงและขอบเขตทีครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ทีสําคัญของบริ ษทั ฯ
4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ เพื อพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขเกี ยวกับ คุ ณ สมบัติ บทบาทหน้า ที และอํา นาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุ มเพือให้สอดคล้อ งกับหลักเกณฑ์แ ละแนวทางปฏิ บตั ิ สอดคล้อ งกับ
หลักการ การกํากับดูแลกิจการทีดี และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ – เพือพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้องกําหนด
เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงือนไขและราคาทีสมเหตุสมผล ดังเช่นทีทํากับบุคคลภายนอกทัวไป
6. จั ด ทํ า รายงานผลการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ – เสนอให้ กับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบโดยได้ใ ห้
ข้อ เสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อ การบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ซึ งฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนิ นการปรั บปรุ ง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิทีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 – โดยประเมินความเป็ นอิสระ
คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปี ทีผ่านมา ทักษะความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุ รกิ จ
รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
สําหรับรอบปี บัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้เสนอต่อทีประชุมผู ้
ถือหุน้ ให้แต่งตัง นางสริ นดา หิ รัญประเสริ ฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4799 และ/หรื อ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพิ
นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4604 และ/หรื อ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4451
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในประเทศ
ไทยโดยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัดจํานวน 1,100,000 บาท และ 260,000
บาทตามลําดับ และจ่ายให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ในประเทศกัมพูชา จํานวน 6,200 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอืน (Non Audit Fee) จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
8. จัดให้ มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ – โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดีเยี ยม
แสดงให้เ ห็ น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ครบถ้ว นตามที ได้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบ
กับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รับข้อมูลทังจากผูบ้ ริ หาร พนักงาน
และผูท้ ีเกียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีครบถ้วนตามทีได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีความเห็ นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูบ้ ริ หารและกรรมการบริ หารของ
บริ ษทั ฯ มีจริ ยธรรมและความมุ่งมันในการปฏิบตั ิหน้าทีเพือให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างมีคุณภาพเยียงมืออาชีพ ได้ให้
ความสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนิ นงานภายใต้ระบบการกํากับดูแลกิ จการทีมีประสิ ทธิ ผล รวมทังบริ ษทั ฯ มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล มีการเปิ ดเผย
รายการทีเกียวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับระบบการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส
และเชือถือได้ รวมทังมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพดีขึน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนือง

(นายแพทย์ระเฑียร ศรี มงคล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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