รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั วันทูวนั คอนแทคส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่ งเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการเงิน การบัญชี และการบริ หารจัดการ โดยมี นพ. ระเฑียร ศรี มงคล เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นาย
วิชยั ศรี ขวัญ นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ และ นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น เป็ นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจัดทาตามแนวทางและข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจ
และสอบทานให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผู ้
ถือหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกราย รวมทั้งดูแลให้ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบายของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและ
ความรับผิดชอบ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งมีผบู ้ ริ หาร
ระดับสู ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
ดาเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุ ปได้ดงั นี้
• คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานงบการเงิน รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนิ นงานรายไตรมาส
และประจาปี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนการพิจารณานโยบายการบัญชี ที่สาคัญ ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่ารายงานทางการเงิน ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุม
เป็ นการเฉพาะกับผูส้ อบบัญชี อย่างเป็ นทางการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุ ม จานวน 1 ครั้ ง เพื่อปรึ กษาหารื อกัน
อย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีความสาคัญในการจัดทางบการเงิน
• คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี่ ยง ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
• คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาความเป็ นอิ สระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
อัตรากาลังคนและทรัพยากรที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิ งานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และหน่ วยงานตรวจสอบภายใน พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อสนับสนุ นให้การ
ดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างอิสระ มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผล
• คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริ ษทั ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทากับบุคคลภายนอก และข้อ
เรี ยกร้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ดังกล่าวอย่าง
ถูกต้อง
• คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยประเมิน
ความเป็ นอิสระ คุณภาพของผลงานการตรวจสอบในปี ที่ผา่ นมา ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิจากที่
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ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ที่จดั ทาขึ้นตามกลยุทธ์ของบริ ษทั และการ
ประเมินความเสี่ ยง โดยมุ่งเน้นให้ตรวจประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงานที่เป็ นจุดควบคุมที่สาคัญในเชิงป้ องกัน รวมถึงสอบ
ทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ และแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายในรวมทั้งพิจารณาและติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีอย่างต่อเนื่ อง เพื่อรับทราบสาเหตุและเสนอแนวทางในการป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั
รวมถึงสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนดและแนวปฏิบตั ิที่สานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ก าหนดเพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษ ทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่าการทารายการดังกล่าวเป็ นการท ารายการดังเช่ นที่ ท ากับ
บุคคลภายนอกทัว่ ไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุก
ไตรมาส โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้ดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม
ทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องสภาวการณ์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยผลการประเมิน ตนเองในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม แสดง
ให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประกอบ
กับความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกราย

สรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูบ้ ริ หาร และกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมีคุณภาพเยีย่ งมืออาชีพ ได้ให้ความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการดาเนิ นงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ผล โปร่ งใส รวมทั้งมีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและระบบ
การควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม

(นพ. ระเฑียร ศรี มงคล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

