รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน คือ นางภัทรียา
เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยใน
ระหว่างปี มีการเปลีย่ นโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ โดยศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี ได้พน้ จากต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่ งจาก
ครบวาระ ทัง้ นี้ มีนายวิชยั กิตติวทิ ยากุล หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย และนางชรินทร วงศ์ภธู ร
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีห่ ลักในการช่วยคณะกรรมการบริษทั สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอและมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี รวม 12 ครัง้ โดยกรรมการ
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. งบการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการ
และการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบัญชีทเี่ ป็นสาระส�ำคัญตลอดจนเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามทีร่ ะบุไว้ในหน้ารายงาน
ของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level)
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่ส�ำคัญเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในหนังสือจากผูส้ อบบัญชีถงึ ฝ่ายบริหาร (Management
Letter) นอกจากนี้ คณะกรรมการได้สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็น
รายไตรมาส
3. งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ซึ่งได้เน้นและให้ความส�ำคัญในเรื่องการตรวจสอบการ
ป้องกันเชิงรุกตามระดับความเสีย่ ง รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งใหม่ขององค์กร เช่น ความมัน่ คงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber
security) และระบบที่เกี่ยวกับดิจิตอล (digitalization) เป็นต้น นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน
อย่างเป็นอิสระ
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อ
สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ ในปี 2561 ไม่มรี ายงานจากผูส้ อบบัญชีวา่ พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ได้กระท�ำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การก�ำกับดูแลกิจการ: สอบทานให้บริษัทน�ำหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ น�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการก�ำกับดูแลกิจการ
เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ส�ำหรับปี 2561 บริษทั ได้รบั การประเมินให้เป็นบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (2556 – 2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล ASEAN
Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมิน
ผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ มุง่ ยกระดับมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในกลุม่ ประเทศอาเซียน
6. การรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริตของ
บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet
ของบริษัท เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ�ำนวน 7 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งได้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้วเสร็จจ�ำนวน 4 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอแนะให้น�ำผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน รวมถึงก�ำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบัติต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษทั รวมถึงเห็นชอบในการปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้งเบาะแสพนักงานผ่านทาง Ethics Hotline ให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบาย
การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและทุจริต
7. ผู้สอบบัญชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทชั้นน�ำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเดียวกันกับปีก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้าง
ผู้สอบบัญชีเพื่อท�ำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้มีการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็น
จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท
นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ เพือ่ หารือในเรือ่ งต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
8. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน: สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเข้าสู่
กระบวนการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ภายหลัง
จากได้รบั การรับรองเมือ่ ปี 2558 โดยบริษทั ได้ผา่ นการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
10. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองประจ�ำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดท�ำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยไม่มขี อ้ บกพร่องทีส่ ำ� คัญตลอดปีทผี่ า่ นมา

(นางภัทรียา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2562
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