เอกสารแนบ 5
รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ จํานวน 3 คน โดยมีนายอังคณี วรทรัพย์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์ และนางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้ าทีในการดําเนินงานเกียวกับการสอบทานให้ บริ ษัทฯ มีรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้ องเพียงพอ สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ กฎหมายที เกี ยวข้ อ งกับ ธุรกิ จของบริ ษัท ฯ พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ผลการ
ปฎิบตั ิงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพือเสนอแต่งตังและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี และการกํ าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณีทีเกิดรายการทีเกียวโยงกันหรื อ
รายการที อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ มี ค วามถูก ต้ อ งและครบถ้ ว น รวมทังปฏิ บัติ ก ารอื นใดตามที
คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครัง เพือปฎิบตั ิหน้ าทีตามขอบเขตความรับผิดชอบที
ระบุไว้ ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้ แก่
ลําดับ

วันทีประชุม

ครังที 1/2562
ครังที 2/2562
ครังที 3/2562
ครังที 4/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562
14 พฤษภาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
13 พฤศจิกายน 2562

นายอังคณี
วรทรัพย์
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

พลอากาศตรี
โฆษก ประคองทรัพย์
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

นางสาวนวรัตน์
อโนมะศิริ
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม

ซึงในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมเพือนําเสนอข้ อมูล รับฟั งความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน และนําข้ อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปทําการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานให้ มีความรัดกุมรอบคอบกว่าปี ทีผ่านมา แต่เพือความเป็ นอิสระในการพิจารณาข้ อมูลซึงกําหนดไว้ ว่า
จะต้ องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง ดังนันในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 2/2562 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2562 กรรมการผู้จดั การจึงไม่ได้ เข้ าร่วมในการประชุม
สําหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานเรื องสําคัญๆ สรุปได้ ดงั นี
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•

พิจารณาสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ วน ความเชือถือได้ ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ และงบการเงินรวม ร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
และผู้สอบบัญชี โดยได้ สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ
บัญชีทีสําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึงจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของ
วิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนเพียงพอ เพือให้ มนใจ
ั
ว่าการจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทีรับรอง
ทัวไป มีความเชือถือได้ และทันเวลา รวมทังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ งบการเงิน
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าวได้ จัดทําขึนอย่าง
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

•

พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานให้
บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมี ความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล โดย
พิจารณาผลการตรวจสอบทีมีนยั สําคัญของผู้ตรวจสอบภายใน มิให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อละเมิดต่อระเบียบ
กฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ของทางราชการ พร้ อมให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพือเพิม
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้ ฝ่ายจัดการไปพิจารณาดําเนินการ
โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด ทํา
หน้ าทีตรวจสอบภายในและประเมินผลให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบต่อเนืองอีกปี หนึง โดยมีนายรักษ์ พล
อังศุวิทยา เป็ นหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่า หัวหน้ างานผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และการอบรม ทีเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที และในปี 2562 บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด ปฎิบตั ิหน้ าทีได้ เป็ นอย่างดี ได้ ให้
ข้ อเสนอแนะแก่บริษัทฯ นําไปปรับปรุงแก้ ไขเพือให้ การดําเนินกิจการเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส สอดคล้ องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี รวมถึงการเสนอแนะให้ บริษัทฯ ลดขันตอนการดําเนินงานทีมีความซําซ้ อน ให้ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ พิจารณาผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ทีประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ าย
จัดการ ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฎิบตั ิงาน
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตาม
• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตัง และเสนอค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกให้ นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ และ/หรื อนางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร และ/หรื อ
นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย 5 แห่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเป็ นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต.
รวมถึงผลการปฎิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีทีผ่านมา รวมทังพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทีเหมาะสม
เพือเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานําเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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• พิจารณาสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ภาครั ฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบ
ทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นที
เป็ นสาระสําคัญในเรื องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ อง
• พิจารณาให้ ความเห็นชอบรายงานทีต้ องเปิ ดเผยต่ อหน่ วยงานกํากับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อรายงานต่างๆ ทีต้ องเปิ ดเผย ได้ แก่ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 561) และรายงานประจําปี รวมถึงข้ อมูลในส่วนทีเกียวเนืองกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ แก่ การให้ ความเห็นชอบต่อรายการทีเกียวโยงกันทีเกิดขึนในปี 2562 การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการ
ระหว่างกัน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีและความรับผิดชอบทีกําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยใช้ ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์เพือประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง เชือถือได้ สอดคล้ องตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเหมาะสม และมีประสิทธิผล
ไม่มีรายงานว่าพบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายในทีเป็ นสาระสําคัญจากผู้สอบบัญชีและ
บริ ษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด และบริ ษัทฯมีการปฎิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ของทาง
ราชการอย่างถูกต้ องและเหมาะสมตามสภาพความเป็ นจริ งในการดําเนินธุรกิจ รายการทีเกียวโยงกันและรายการ
ระหว่างกันทีเกิดขึนในรอบปี 2562 มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม และมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการ อัน
เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียทีเกียวข้ องทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายอังคณี วรทรัพย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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