บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
คือ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชริ นทร วงศ์ภธู ร และศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยง
ไกร เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ มีนายวิชัย กิตติวิทยากุล หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย โดยนางภัท รี ย า เบญจพลชัย และนางชริ น ทร วงศ์ ภูธ ร เป็ น กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชี ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบัต รที่ อ นุมัติ โ ดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่ สามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ที่ www.thaicom.net
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม
10 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ข้ อเสนอแนะต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญของการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. งบการเงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2562 รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริ ษัท ซึ่งได้ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี ้ ยังได้ หารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและ
ผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ ดลุ ยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดทํางบการเงิน ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่ ประเด็นทางด้ านบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญตลอดจน
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ระบุไว้ ในหน้ ารายงานของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ย ง: สอบทานความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในระดับ
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร รวมทังยั
้ งได้ สอบทาน
ผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆที่สําคัญเป็ นประจําทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปั ญหา
และข้ อเสนอแนะในหนังสือจากผู้สอบบัญชีถึงฝ่ ายบริ หาร (Management Letter) นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ สอบทาน
้ สอบทาน
ผลการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส รวมทังได้
และให้ ความเห็นชอบต่อกรอบการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท (Risk management framework) และนโยบายความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement)
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3. งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งได้ เน้ นและให้ ความสําคัญในเรื่ องการ
ตรวจสอบการป้องกันเชิงรุ กตามฐานความเสี่ยง และที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ได้ สอบทาน
ความเป็ นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารื อกันอย่างเป็ นอิสระ
4. การปฏิบ ัต ติ ามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของบริ ษัท เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ กระทําความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
5. การกํา กับ ดูแ ลกิจ การ: สอบทานให้ บริ ษัทนําหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรั บ
บริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังนํ
้ า
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการกํากับดูแลกิจการ เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรั บ ใช้ ในการกํ า กับ ดู แ ลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนได้ สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับ
ปี 2562 บริ ษัทได้ รับการประเมินให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึง่ เป็ นปี ที่ 7 ติดต่อกัน
(2556 – 2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. การรั บ แจ้ งข้ อ มูล การกระทําผิด และการทุจ ริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้ งข้ อมูลการกระทําผิด
และการทุจริ ตของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรื อ Ethics
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจํานวน 3
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริ ษัท เป็ นประจําทุกไตรมาส ทังนี
เรื่ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะให้ นําผลจากการสอบสวนมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึง
กําหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบตั ิตอ่ ไป
7. ผู้ ส อบบัญ ชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าที่ให้ บริ การสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็ นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
ตลอดจนมีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมและปฏิบัติห น้ าที่ในปี ที่ ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.86 ล้ านบาท ซึ่งเป็ น
จํานวนเดียวกันกับปี ก่อน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ทบทวนนโยบายการว่าจ้ างผู้สอบบัญชีเพื่อทําหน้ าที่
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ให้ บริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2562 ได้ มีการใช้ บริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
180,000 บาท
นอกจากนี ้ ยังได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมด้ วย 1 ครัง้ เพื่อหารื อในเรื่ องต่างๆ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารื อเป็ นการส่วนตัว ตลอดจนปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของผู้สอบบัญชี
8. รายการที่เ กี่ย วโยงกัน : สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
้
ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามกฎหมายและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการเปิ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. การต่ อ ต้ า นการให้ ส ิน บนและการคอร์ รั ป ชั น : สอบทานให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต รวมทัง้
เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน และสอดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บัติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี ้ ยังได้ สนับสนุนให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
10. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองประจําปี โดยได้
เปรี ยบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและกฎบัตร ซึง่ ผลของการประเมินดังกล่าวสรุ ปได้ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในกฎบัตร นอกจากนี ้ ยังได้ ทบทวนกฎบัตรและเสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อแก้ ไขกฎบัตรให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดียิ่งขึ ้น
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายอย่างครบถ้ วน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็ นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริ ษัทมีการจัดทํางบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหลั
้ กการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สําคัญตลอดปี ที่ผา่ นมา

(นางภัทรี ยา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
13 มกราคม 2563

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 3

