เอกสารแนบ 5
รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561
เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ จํานวน 3 คน โดยมีนายอังคณี วรทรัพย์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์ และนางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครัง เพือปฎิบตั ิหน้ าทีตามขอบเขตความรับผิดชอบที
ระบุไว้ ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ครังที 1/2561 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ครังที 2/2561 เมือ
วันที 25 เมษายน 2561 ครังที 3/2561 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2561 ครังที 4/2561 เมือวันที 14 สิงหาคม 2561 และ
ครังที 5/2561 เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2561
ซึงในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมเพือนําเสนอข้ อมูล รับฟั งความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงาน และนําข้ อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจสอบไปทําการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานให้ มีความรัดกุมรอบคอบกว่าปี ทีผ่านมา แต่จะมีการหารื อโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมด้ วยในบางวาระ
เพือความเป็ นอิสระในการพิจารณาข้ อมูล โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานเรื องสําคัญๆ
สรุปได้ ดงั นี
• สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ และงบการเงินรวม ร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
และผู้สอบบัญชี เพือรับทราบและหารื อเกียวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีและประเด็นทีพบจากการสอบทาน
โดยได้ สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื องความถูกต้ องครบถ้ วนของงบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ
บันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนเพียงพอ การปรับปรุงรายการบัญชีที
ั
าการจัดทํางบ
สําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึงจะมีผลกระทบต่องบการเงิน เพือให้ มนใจว่
การเงินเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป มีความ
เชือถือได้ และทันเวลา ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว
ได้ จดั ทําขึนอย่างถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาคัดเลือกให้ นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ และ/หรื อนางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร และ/หรื อนางสาวรุ้ง
ตวัน บุญศักดิเฉลิม แห่งบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความเป็ นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน กลต.รวมถึงผล
การปฎิบตั ิงานของผู้สอบบัญชีทีผ่านมา รวมทังพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทีเหมาะสม เพือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานําเสนอขออนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาผลการตรวจสอบที มีนัยสําคัญของผู้
ตรวจสอบภายใน ซึงในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกให้ บริ ษัท ควอนตัม พอยท์ คอน
ซัลติง จํากัด ทําหน้ าทีตรวจสอบภายในและประเมินผลให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบต่อเนืองเป็ นปี ทีสอง
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โดยมีนายรักษ์ พล อังศุวิทยา เป็ นหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน เนืองจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล้ วเห็นว่า หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ทํางาน และการอบรม ที
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที และในปี 2561 บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด ปฎิบตั ิหน้ าที
ได้ เป็ นอย่างดี ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่บริ ษัทฯ นําไปปรับปรุ งแก้ ไขเพือให้ การดําเนินกิจการเป็ นไปด้ วยความ
โปร่ ง ใส สอดคล้ อ งกับ หลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที ดี รวมถึ ง การเสนอแนะให้ บ ริ ษั ท ฯ ลดขันตอนการ
ดําเนินงานทีมีความซําซ้ อน ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพมากยิงขึน นอกจากนี คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ พิจารณาทบทวนประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ตามแบบ
ประเมินด้ วยตนเองของสํานักงาน กลต.(แนวคิดของ COSO) ในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฎิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ฯ มีความ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายในทีเป็ น
สาระสําคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด
• สอบทานการปฎิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ บริ ษัทฯ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นทีเป็ นสาระสําคัญ
ในเรื องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวข้ อง
• พิจารณารายงานทีต้ องเปิ ดเผย คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อรายงานต่างๆ ทีต้ อง
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ในส่วนทีเกียวเนืองกับหน้ าที
และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แก่ การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกัน รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี
ในการปฎิบตั ิงานตามหน้ าทีและความรับผิดชอบทีกําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฎิบตั ิหน้ าทีด้ วยความรอบคอบ มีความเป็ นอิสระ และโปร่งใส ตลอดจนได้ ให้ ความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้ างสรรค์เพือประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง เชื อถือได้
สอดคล้ องตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอ และมีประสิทธิผลไม่พบประเด็น
ปั ญ หาหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที เป็ นสาระสํ า คัญ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล อย่า งเหมาะสม ปฎิ บัติ ต ามระเบี ย บกฎหมายและ
ข้ อกําหนดต่างๆ ของทางราชการอย่างถูกต้ อง สมเหตุสมผลและเหมาะสมตามสภาพความเป็ นจริ งในการดําเนินธุรกิจ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายอังคณี วรทรัพย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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