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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน คือ นางภัทรียา 

เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยใน

ระหว่างปี มกีารเปลีย่นโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ โดยศาสตราจารย์หริญั รดศีร ีได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจาก

ครบวาระ ทัง้นี ้มนีายวชัิย กติตวิทิยากุล หวัหน้าคณะผูบ้ริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรยีา เบญจพลชยั และนางชรนิทร วงศ์ภธูร  

เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีหลกัในการช่วยคณะกรรมการบรษิทัสอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอและมปีระสทิธผิล

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแล

การปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัช ีภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ีรวม 12 ครัง้ โดยกรรมการ

ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อให้มีการด�าเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. งบการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้

ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการ

และการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท�างบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี           

ปรบัปรงุใหม่ ประเดน็ทางด้านบญัชีทีเ่ป็นสาระส�าคญัตลอดจนเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามท่ีระบไุว้ในหน้ารายงาน

ของผู้สอบบัญชี

2.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level)          

โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         

กรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดท�าโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญเป็นประจ�า         

ทกุไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะในหนงัสอืจากผูส้อบบญัชถีงึฝ่ายบรหิาร (Management 

Letter) นอกจากน้ี คณะกรรมการได้สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งด�าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็น    

รายไตรมาส

3.  งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 ซึ่งได้เน้นและให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจสอบการ

ป้องกนัเชงิรกุตามระดบัความเสีย่ง รวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งใหม่ขององค์กร เช่น ความมัน่คงและปลอดภยัทางไซเบอร์ (cyber 

security) และระบบที่เกี่ยวกับดิจิตอล (digitalization) เป็นต้น นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน          

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากน้ี ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน

อย่างเป็นอิสระ
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4.  การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อ           

สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี ้ในปี 2561 ไม่มรีายงานจากผูส้อบบญัชว่ีาพบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน

ของบริษัท ได้กระท�าความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  การก�ากับดูแลกิจการ: สอบทานให้บริษัทน�าหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน                 

(Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้น�าแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการก�ากบัดแูลกจิการ 

เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 

ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัได้รบัการประเมนิให้เป็นบรษิทัจดทะเบียนทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดเีลศิ” 

ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (2556 – 2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล ASEAN 

Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมิน

ผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับ

การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่มุง่ยกระดบัมาตรฐานด้านการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่ประเทศอาเซยีน

6.  การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริตของ

บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet 

ของบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ�านวน 7 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งได้ด�าเนินการตาม

ขั้นตอนในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้วเสร็จจ�านวน 4 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด�าเนินการ 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้เสนอแนะให้น�าผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน รวมถึงก�าหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบัติต่อไป   

นอกจากนี ้ยงัได้พจิารณาทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติให้เหมาะสมกับการด�าเนินงาน

ของบรษิทั รวมถงึเหน็ชอบในการปรบัปรงุกระบวนการการรบัแจ้งเบาะแสพนกังานผ่านทาง Ethics Hotline ให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในนโยบาย

การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและทุจริต  

7.  ผู้สอบบัญชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็น

บริษัทช้ันน�าท่ีให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติหน้าที่ในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง                       

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 

2561 เป็นจ�านวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกันกับปีก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้าง

ผู้สอบบัญชีเพื่อท�าหน้าที่ให้บริการอ่ืนที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้มีการใช้บริการอ่ืนที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็น           

จ�านวนเงิน 180,000 บาท

นอกจากนี ้ยงัได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารของบรษิทัเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพือ่หารอืในเรือ่งต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

8.  รายการทีเ่กีย่วโยงกนั: สอบทานความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัของรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.  การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเข้าสู่

กระบวนการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ภายหลัง

จากได้รบัการรับรองเมือ่ปี 2558 โดยบรษิทัได้ผ่านการต่ออายใุบรบัรองการเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นอกจากน้ี ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของ             

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง: สอบทานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองประจ�าปี โดยได้เปรยีบเทยีบกบัแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต

หน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดท�างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร        

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันมี              

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

นอกจากนี ้บรษัิทได้ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไม่มข้ีอบกพร่องทีส่�าคญัตลอดปีทีผ่่านมา

(นางภัทรียา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2562




