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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืห ุ้น  บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน 
คือ นางภทัรียา เบญจพลชยั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภธูร และศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียง
ไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้มีนายวิชัย กิตติวิทยากุล หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย และนางชรินทร วงศ์ภูธร  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน 
  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีหลกัในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่สามารถดรูายละเอียดของกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ท่ี www.thaicom.net 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี รวม 
10 ครัง้ โดยกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัของการปฏิบติัหน้าท่ีได้ดงันี ้
 
1. งบการ เงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2562 รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ยงัได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ดลุยพินิจต่างๆ เพ่ือใช้ในการจดัทํางบการเงิน ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบญัชีท่ีเป็นสาระสําคญัตลอดจน
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามท่ีระบไุว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี 
 
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดบั
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกรอบการควบคมุภายในของ COSO ซึ่งจดัทําโดยฝ่ายบริหาร รวมทัง้ยงัได้สอบทาน
ผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆท่ีสําคญัเป็นประจําทกุไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะในหนงัสือจากผู้สอบบญัชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter) นอกจากนี ้คณะกรรมการได้สอบทาน
ผลการบริหารความเส่ียง ซึง่ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ได้สอบทาน
และให้ความเห็นชอบต่อกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk management framework) และนโยบายความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ (Risk appetite statement) 
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3. งานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งได้เน้นและให้ความสําคญัในเร่ืองการ
ตรวจสอบการป้องกนัเชิงรุกตามฐานความเส่ียง และท่ีสอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัท นอกจากนีไ้ด้สอบทาน
ความเป็นอิสระ ทิศทางกลยทุธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรตา่งๆ ตอ่การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุไตรมาส ประเมินผล
การปฏิบติังานประจําปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งเป็นอิสระ 
 
4. การปฏบิัตติามกฎหมาย: ประชมุร่วมกบัหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ของบริษัท เพ่ือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ได้กระทําความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
 
5. การกํากับดูแลกิจการ : สอบทานให้บริษัทนําหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้นํา
แนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ เช่น หลกัเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้กําหนดไว้ สําหรับ
ปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ซึง่เป็นปีท่ี 7 ติดต่อกนั 
(2556 – 2562) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
6. การรับแจ้งข้อมูลการกระทาํผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมลูการกระทําผิด
และการทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics 
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจําทุกไตรมาส ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจํานวน 3 
เร่ือง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้นําผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึง
กําหนดแนวทางการปอ้งกนัและวิธีปฎิบติัตอ่ไป   
 
7. ผู้ สอบบัญชี: พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําท่ีให้บริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเป็นอิสระและเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็น
จํานวนเดียวกนักบัปีก่อน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบญัชีเพ่ือทําหน้าท่ี
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ให้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชี ซึ่งในปี 2562 ได้มีการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 
180,000 บาท 

นอกจากนี ้ยงัได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพ่ือหารือในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตวั ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้สอบบญัชี 
 
8. รายการที่ เกี่ยวโยงกัน : สอบทานความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
9. การ ต่อ ต้านการ ให้สินบนและการคอ ร์ รัปชัน : สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทัง้
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี ้ยงัได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม
ตา่งๆ ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 
10. การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองประจําปี โดยได้
เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีและกฎบตัร ซึง่ผลของการประเมินดงักลา่วสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร นอกจากนี ้ยงัได้ทบทวนกฎบตัรและเสนอ
ขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือแก้ไขกฎบตัรให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ีดีย่ิงขึน้  
 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษัทมีการจัดทํางบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผย
สารสนเทศอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไมมี่ข้อบกพร่องท่ีสําคญัตลอดปีท่ีผา่นมา 

 

 

                (นางภทัรียา  เบญจพลขยั) 
                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                     13 มกราคม 2563 
 


