บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) /56-1 ปี 2560

เอกสารอื่นๆ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท โรบินสัน จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ของบริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำม
เป็ นอิสระ 4 ท่ำน โดยมี นำยสมชัย อภิวฒ
ั นพร ซึ่งเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เพียงพอในกำร
สอบทำนควำมน่ำ เชื่ อ ถื อ ได้ ข องงบกำรเงิ น เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี น ำยวิ ท ยำ ชวนะนัน ท์
นำยจรัล มงคลจันทร์ และนำยโยธิน อนำวิล เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2560 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมประชุม
ครบถ้ วนทัง้ 6 ครัง้ ดังนี ้
รำยนำม
1.นำยสมชัย
2.นำยวิทยำ
3. นำยจรัล
4. นำยโยธิน

อภิวฒ
ั นพร
ชวนะนันท์
มงคลจันทร์
อนำวิล

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

จำนวนครัง้ ประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6

ในกำรประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมกำรได้ มีกำรหำรื อร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และผู้ตรวจ
สอบภำยในวำระต่ำงๆ โดยได้ แสดงควำมเห็น และให้ ข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระตำมที่พึงจะเป็ น ทังนี
้ ้ มีวำระกำรประชุม
กับผู้ตรวจสอบภำยใน โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่ วมทุกครัง้ และมีกำรประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำย
บริ หำรเข้ ำร่ วมหนึ่งครัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทุกไตรมำสสรุปสำระสำคัญในเรื่ องต่ำงๆ ได้ ดังนี ้
ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส งบกำรเงินประจำปี 2560 และพิจำรณำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบร่วมกับ ผู้บริ หำร และผู้สอบบัญชีรับอนุญำต โดยพิจำรณำควำมครบถ้ วนเชื่อถือได้ ของกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบกำรเงิน ประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ มำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้ อง กำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรบัญชี
ระบบควบคุมภำยในด้ ำนกำรเงินกำรบัญชี และระบบสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่ำงบกำรเงิ นรำยไตรมำส และงบกำรเงิ น
ประจำปี ของบริ ษัทฯได้ จดั ทำขึ ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป มีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ รวมทังมี
้
กำรเลือกใช้ นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมกับธุรกิจ
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ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ กำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในให้ มีกำรปฏิบตั ิสอดคล้ องกับมำตรฐำนวิชำชีพกำร
ตรวจสอบภำยในของไทยและสำกล โดยสนับสนุนให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในใช้ วิธีกำรตรวจสอบตำมฐำนควำมเสี่ยง
(Risk Based Audit) และหลักกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) และใช้ โปรแกรมกำรตรวจสอบด้ วยคอมพิวเตอร์ มำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ ตลอดจนมีกำรพิจำรณำและอนุมตั ิแผนงำนตรวจสอบประจำปี ที่จดั ทำโดยใช้
หลักเกณฑ์ตำมฐำนควำมเสี่ยงพิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยในและข้ อเสนอแนะ รวมถึงกำรติดตำมกำรดำเนินกำร
ปรับปรุ งแก้ ไขของผู้บริ หำรตำมข้ อเสนอแนะในรำยงำนดังกล่ำว ตำมที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในนำเสนอเป็ นประจำทุก
ไตรมำส
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯมีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับ
ธุรกิจ ส่วนกำรตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพ
การปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ส อบทำนกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดของบริ ษัทฯ และข้ อผูกพันที่บริ ษัทฯ มีไว้ กบั บุคคลภำยนอก อย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิถกู ต้ อง ครบถ้ วน ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนัน้
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิ ดเผยข้ อมูล
เนื่องจำกบริ ษัทฯมีบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องจำนวนมำก คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงได้ ให้ ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัท โดยพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังคณะกรรมกำรได้
้
สอบถำม
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภำยในถึงควำมถูกต้ อง ควำมโปร่ งใสในกำรทำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯและมีกำรเปิ ดเผยรำยงำนในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันที่ได้ พิจำรณำนัน้ มีควำมสมเหตุสมผล เป็ น
ธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนนโยบำย แนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยง แผนงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ประจำปี และรับทรำบรำยงำนควำมคืบหน้ ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนและแผนพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
จำกคณะทำงำนบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทฯมีระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสม เพียงพอ
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรตรวจสอบส่งเสริ มบริ ษัทฯ ให้ มีกระบวนกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำร
ทบทวนและปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจให้ สอดคล้ องกับแนวปฎิบตั ิที่ดี ตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรซึ่งสอดคล้ องกับมำตรฐำน ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ได้ รับกำรประเมินอยูใ่ นระดับ 5 สัญลักษณ์หรื อ “ดีเลิศ”จำกผลกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ประจำปี 2560
การกากับดูแลด้ านการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
ตำมที่บริ ษัทฯ ได้ ผ่ำนกำรรับรองเป็ นสมำชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต จำก
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นโครงกำรที่ได้ รับกำรสนับสนุนกำรจัดตังโดยรั
้
ฐบำลและสำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและเห็นชอบกับ แผนกำรสอบทำนกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทตำมที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในนำเสนอ
การพิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ประจำปี 2560 แล้ วมีควำมเห็น
ว่ำ ผู้สอบบัญชีมีควำมเป็ นอิสระและผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวมเป็ นที่นำ่ พึงพอใจ
ส่วนกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญำต สำหรั บปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำ
จำกควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนงำนบริ กำรสอบบัญชี รวมทังควำมพร้
้
อมในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี และ
กำรเสนอรำยงำนกำรสอบบัญชีโดยมีมติให้ เสนอบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีรำยเดิมของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสำหรับปี 2561โดยมีค่ำบริ กำรงำนสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยรวมเป็ นเงิน 5,860,000 บำท เพื่อนำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทก่อนนำเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ความเห็นและข้ อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัตหิ น้ าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองประจำปี 2560 ใน 6 ด้ ำน ได้ แก่ บทบำทหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หมวดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรฝึ กอบรมและทรัพยำกร
กำรประชุมกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และหมวดควำมสัมพันธ์กบั หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี
และผู้บริ หำร เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2561 ซึง่ ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีกำรปฏิบตั ิงำนตำมคู่มือกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
ครบถ้ วน
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โดยสรุ ป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ครบถ้ วนตำมที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่
ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทฯ มีกระบวนกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง เหมำะสมและเชื่อถือได้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้ อกำหนด และข้ อผูกพันต่ำงๆ มีกำรพิจำรณำกำรเข้ ำทำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกันอย่ำงรัดกุม มีกำรปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ โปร่ งใส เชื่อถือได้ รวมทังมี
้ กำร
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้น และเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
นำยสมชัย อภิวฒ
ั นพร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
15 กุมภำพันธ์ 2561

เอกสำรแนบ 5 อื่นๆ
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