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เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
1. รศ.ดร.กําพล รุ จิวชิ ชญ์
2. พลเอกพงศธร ฉายกําเหนิด
3. นายโยธิน จ๋ วงพานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีอิสระ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ตามที่กาํ หนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
1. ความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่ อถือได้ ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงิ นประจําปี นโยบายบัญ ชี ที่ สําคัญ รายการทางเงิ นที่ มีนัยสําคัญ และจากการพิ จารณา
ขอบเขตแผนการตรวจสอบ วิ ธี ก ารตรวจสอบและประเด็ น ที่ ต รวจพบร่ ว มกับ ฝ่ ายจัด การและผูส้ อบบัญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป มีความถูตอ้ ง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน
2. ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทด้านการ
กํากับดูแลให้การปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิ สระ เที่ ยงธรรมและมี ความเชี่ ยวชาญตาม
มาตรฐานวิชาชี พการตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิสระ
สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในใหม่แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้สรรหาผูต้ รวจสอบภายได้เรี ยบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการนําเสนอแผนการตรวจสอบประจําปี 2561 ให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่จะดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุ งใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีแผนตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ขอ้ กําหนด ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆพร้ อมให้คาํ แนะนําผูบ้ ริ หาร และผูร้ ั บผิดชอบหน่ วยงานเพื่อปรับปรุ งระบบงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
และติดตามแนวทางการปรับปรุ งแก้ไขของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
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4. รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญในการพิจารณารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันที่ ได้พิจารณานั้น
เป็ นรายการที่เข้าข่ายเป็ นธุ รกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าที่ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป มีความสมเหตุสมผล เป็ นธรรม และ
เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี 2560 ของบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด อยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ โดย
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของบริษัท รวมถึงการปฏิบตั งิ านที่เป็ นไปตามหลัก

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั จิ ากการประชุมสามัญ
ผู้ถือให้ แต่งตั้ง
(1) นายณรงค์ หลักฐาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรื อ (2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุ วฒั
นกร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรื อ (3) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 7326 แห่งบริ ษทั เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชีปี 2561

รศ.ดร.กําพล รุ จิวิชชญ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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