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เอกสารอื่นๆ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเป็ นอิสระ 4 ท่าน โดยมี นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือได้ ของงบการเงินเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายวิทยาชวนะนันท์ นาย
จรัล มงคลจันทร์ และนายโยธิน อนาวิล เป็ นกรรมการตรวจสอบในปี 2559 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีทงสิ
ั ้ ้น 6 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
รายนาม
1.นายสมชัย
2.นายวิทยา
3. นายจรัล
4. นายโยธิน

อภิวฒ
ั นพร
ชวนะนันท์
มงคลจันทร์
อนาวิล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ประชุม
6/6
6/6
5/6
6/6

การประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการหารื อร่ วมกับ ฝ่ ายบริ หาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายในตาม
วาระอันควร โดยได้ แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พงึ จะเป็ น ทังนี
้ ้ มีวาระการประชุมกับผู้ตรวจ
สอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมทุกครัง้ และอีกหนึง่ ครัง้ เป็ นการประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารเข้ าร่วม รวมทังคณะกรรมการตรวจสอบได้
้
รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุกไตร
มาสสรุปสาระสาคัญของผลการปฏิบตั ิงานและการให้ ความเห็นในเรื่ องต่างๆ ได้ ดังนี ้
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี 2559 และพิจารณารายงาน
ผลการตรวจสอบร่วมกับ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาความครบถ้ วนเชื่ อถือได้ ของการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ระบบควบคุมภายในด้ านการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงิ นรายไตรมาส และงบก ารเงิ น
ประจาปี ของบริ ษัทฯได้ จดั ทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ รวมทัง้
การเลือกใช้ นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ มีการปฏิบตั ิสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในของไทยและสากล โดยใช้ วิธีการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง (Risk Based Audit) และ
หลักการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

หน้ า 141

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) /56-1 ปี 2559
Treadway Commission) และใช้ โปรแกรมการตรวจสอบด้ วยคอมพิวเตอร์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจาปี ที่จดั ทาโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามฐานความเสีย่ ง (Risk – based
Audit Plan) พิจารณาผลการตรวจสอบภายในและข้ อเสนอแนะ รวมถึงการติดตามการดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ของผู้บริ หารตามข้ อเสนอแนะในรายงานดังกล่าวตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายในนาเสนอเป็ นประจา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสมส่วน
การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดของบริ ษัทฯ และข้ อผูกพันที่บริ ษัทฯ มีไว้ กบั บุคคลภายนอก อย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการปฏิบตั ิถกู ต้ อง ครบถ้ วน ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนัน้
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เนื่องจากบริ ษัทฯมีบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องจานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ ให้ ความสาคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท โดยพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังคณะกรรมการได้
้
สอบถาม
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงความถูกต้ อง ความโปร่ งใสในการทารายการ ความสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯและมีการเปิ ดเผยรายงานในงบการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ ที่เกี่ยวโยงกันที่ได้ พิจารณานัน้ มีความสมเหตุสมผล เป็ น
ธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานนโยบาย แนวทางการบริ หารความเสี่ยง แผนงานการบริ หารความเสี่ยง
ประจาปี และรับทราบรายงานความคืบหน้ าของการดาเนินงานตามแผนงานจากคณะทางานบริ หารความเสี่ยงอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งได้ มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ในการวัดโอกาสเกิดและผลกระทบเพื่อใช้ ในการประเมินความเสี่ยง และมี
การปรับปรุงแผนพัฒนาการบริ หารความเสีย่ งให้ เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจและเป้าหมายของบริ ษัทในปั จจุบนั
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทฯมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสม เพียงพอ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริ มบริ ษัทฯ ให้ มีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจให้ สอดคล้ องกับแนวปฎิบตั ิที่ดี ตามหลักการ
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กากับดูแลกิจการซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐาน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARDนอกจากนี ้ บริ ษัท
ได้ รับการประเมินอยูใ่ นระดับ “ดีมาก” จากผลการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2559
การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2559 แล้ วมีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ และผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมเป็ นที่นา่ พึงพอใจ
ส่วนการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต สาหรั บปี 2560 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
จากความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริ การสอบบัญชี รวมทังความพร้
้
อมในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และการเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยมีมติให้ เสนอบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีราย
เดิมของบริ ษัทฯ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2560 โดยมีค่าบริ การงานสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย รวมเป็ นเงิน 5,570,000 บาท เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองประจาปี 2559 ใน 6 ด้ าน ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึ กอบรมและทรัพยากร
การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์ กบั หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบ
บัญชีและผู้บริ หาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้ วน
โดยสรุปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หาร
ความเสีย่ ง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และข้ อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการเข้ า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส เชื่อถือได้
รวมทังมี
้ การพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
14 กุมภาพันธ์ 2560
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