รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ ปอเรชั#น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท สามารถคอร์ ป อเรชัน จํา กัด (มหาชน) ได้รั บ การแต่ ง ตั&ง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึ งกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที กํา หนดในกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสอดคล้อ งกับ ข้อ กํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิงานตาม ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบตามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงข้อกําหนดและแนวทางปฏิบตั ิตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุไว้ ซึงในปี 2560 มีการ
ประชุมรวม 5 ครั&ง โดยมีฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั&ง
สรุ ปสาระสําคัญได้ ดังนี&
1. สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมูลที สําคัญของงบการเงิ นและงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ในรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2560 โดยได้สอบทานประเด็นทีเป็ นสาระสําคัญ รวมถึงการ เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพือให้มนใจว่
ั าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี
ทีรับรองทัวไป
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้
2. สอบทานรายการทีเ# กีย# วโยงกัน หรื อรายการทีอ# าจขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความสมเหตุสมผล มีความโปร่ งใสและให้ความเห็นต่อรายการทีเกียว
โยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั&งให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่า รายการที เกี ยวโยงกัน หรื อ รายการที อาจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ดงั กล่าว เป็ นรายการที สมเหตุสมผล ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างโปร่ งใส และเป็ นการดําเนิ นการเพือ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. สอบทานการปฏิบัตงิ านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และข้ อกําหนดของหน่ วยงานทีเ# กีย# วข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องกับ
การดําเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษทั ฯ และได้ให้ฝ่ายจัด การติ ด ตามสาระสํา คัญของการแก้ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างสมําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักการของกฎหมาย และแนวปฏิ บตั ิที
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ตลอดจน
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทีได้กาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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4. สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน
ผลการตรวจสอบในปี 2560 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชีอย่างต่อเนื อง เพือรับทราบสาเหตุของ
ความเสี ยหายหรื อข้อบกพร่ องในการปฏิ บตั ิงาน และให้ขอ้ แนะนําที เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งแก้ไขระบบควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิผลยิงขึ&น
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีดี มีการติดตามควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5. สอบทานการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ซึ งจัดทําโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม
ปั จจัยความเสี ยงทางธุ รกิ จ และรั บทราบผลการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั&งให้ขอ้ แนะนําการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ เพือให้มีระบบการตรวจสอบทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็ นว่า งานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ มี การพัฒนาคุณภาพในการ
ปฏิ บัติ ง าน สอดคล้อ งกับ มาตรฐานวิ ช าชี พ สากล และมี ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ต ามข้อ เสนอแนะในรายงานการ
ตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั;ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั&ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2560
ได้ประเมิ นผลการตรวจสอบในปี ที ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี การให้คาํ ปรึ กษา เกี ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ การให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับระบบการ
ควบคุมภายในและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
7. ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ประจําทุกปี เพือให้เกิดความมันใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน โดยได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพือประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ได้ปฏิบตั ิหน้าทีตามความรับผิดชอบทีกําหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้ความรู ้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ รวมถึงมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน

(นายประดัง ปรี ชญางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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