รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ ง
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี กฎหมาย และการบริ หารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงจัดทําตามแนวทางและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีรายนามดังต่อไปนี
ชือ
ตําแหน่ ง
1
1. นพ.ระเฑียร ศรี มงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิชยั ศรี ขวัญ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชัยศักดิ อังค์สุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชืน1
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หมายเหตุ: 1 กรรมการทีมีความรู ้และประสบการณ์ทีเพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบ
การเงินได้
โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังสิน 5 ครัง ในการประชุมแต่ละครัง มีผบู ้ ริ หารระดับสูง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเข้าร่ วมประชุมในวาระทีเกียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
ดําเนินงานตามหน้าทีและความรับผิดชอบโดยสรุ ปได้ดงั นี
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2559 - คณะกรรมการตรวจสอบ สอบถาม และรับฟังคํา
ชีแจงจากผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ในเรื องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิ ดเผย
ข้อมูล ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่า งบการเงิ นดังกล่าวมีความถูกต้อง
ตามที ควรในสาระสํา คัญตามมาตรฐานการบัญชี ทีรั บรองทัวไป และมี การเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ นอย่า ง
เพียงพอและทันเวลา เพือเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรื อผูใ้ ช้งบการเงินในการตัดสิ นใจลงทุน
2. สอบทานการบริหารความเสียงและระบบการควบคุมภายใน – เพือให้มนใจว่
ั าการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และบรรลุตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจํา ปี 2559 และการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี ยงตามแนวทาง
มาตรฐานสากล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission –
Enterprise Risk Management)
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบตั ิงาน บทบาทหน้าทีและ
ความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อีกทังได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบ
ภายในแล้วเห็ น ว่ามี ความเหมาะสม และพิจ ารณาคุ ณสมบัติข องหัวหน้าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในด้านวุฒิ
การศึ กษา ประสบการณ์ทาํ งาน และประวัติการอบรม แล้วมีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึ งได้แต่งตังให้
ปฏิบตั ิหน้าทีบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังได้อนุมตั ิแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ งได้จดั ทําขึนบน
พืนฐานของการประเมินความเสี ยงและขอบเขตทีครอบคลุมกับระบบงานต่างๆ ทีสําคัญของบริ ษทั ฯ
4. ทบทวนกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ – คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาทบทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขเกี ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที และ
อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมเพือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บัติ
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สอดคล้องกับหลักการ การกํากับดู แลกิ จการที ดี และข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของบริษัทฯ – เพือพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้องกําหนด
เพือให้มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงือนไขและราคาทีสมเหตุสมผล ดังเช่นทีทํากับบุคคลภายนอกทัวไป
6. จัดทํารายงานผลการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ – เสนอให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครังทีมีการ
ประชุม โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะที เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ซึ งฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนิ นการ
ปรั บปรุ ง แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม เพือให้สอดคล้อ งกับแนวทางปฏิ บัติทีดี ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง และเสนอค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 – โดยประเมินความเป็ น
อิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปี ทีผ่านมา ทักษะความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ธุรกิจ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด มีความเป็ นอิสระ มีความรู ้และประสบการณ์ในระดับแนวหน้าของการปฏิบตั ิงาน
สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี
จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
8. จัดให้ มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ – โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดี
เยี ยม แสดงให้เ ห็ น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที ครบถ้ว นตามที ได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิทีดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิงานตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ
ประกอบกับความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีขอ้ จํากัดในการได้รับข้อมูลทังจาก
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและผูท้ ีเกียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
อย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติหน้าที ครบถ้วนตามที ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษ ัท และมี ค วามเห็ น ว่า คณะกรรมการบริ ษ ัท ตลอดจนผูบ้ ริ ห ารและ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ มีจริ ยธรรมและความมุ่งมันในการปฏิบตั ิหน้าที เพือให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อย่างมี
คุณภาพเยียงมืออาชีพ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดูแลกิจการทีมีประสิ ทธิ ผล รวมทัง
บริ ษทั ฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม
และมีประสิ ทธิผล มีการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับระบบการกํากับดูแล
กิ จการที ดี อย่างเพี ยงพอ โปร่ งใส และเชื อถื อได้ รวมทังมี การพัฒนาปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บัติง านให้มีคุ ณภาพดี ขึ น
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จํากัด (มหาชน)
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