บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ในรอบบัญชีปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน
2561) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำ�หนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสอดคล้องกับ
ข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง และ
ได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้
นายสุวิทย์ จินดาสงวน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการตรวจสอบ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูเ้ กีย่ วข้อง เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในประเด็นสำ�คัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทาน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนีม้ กี ารประชุมร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครัง้ เพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลทีม่ คี วามสำ�คัญในการจัดทำ�งบการเงิน
ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการสอบบัญชีประจำ�ปีของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการโดยไม่มีหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครัง้ เพือ่ สอบทานการปฏิบตั งิ าน
และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ สรุปสาระสำ�คัญในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบบัญชีปี 2561 ดังนี้
1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำ�คัญของรายงานทาง
การเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษทั และบริษทั ย่อย

รวมทั้งสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ รายการ
ที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำ�คัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษทั ซึง่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
โดยในการพิจารณาได้เชิญผูบ้ ริหารฝ่ายบัญชีการเงิน ผูต้ รวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็น
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
กระบวนการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอที่ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัท
ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ได้แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาแผนงานการตรวจสอบภายในและรายงานผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการประเมินของผูส้ อบบัญชีทไี่ ด้รายงานไว้วา่ ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมิน
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน” ตามที่ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนดไว้ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบ
แสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจ
โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญอันอาจจะกระทบต่อการดำ�เนิน
กิจการของบริษัท

“

ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนา
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในหลายด้านเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางสำ�คัญในการเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท

”

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เพือ่
ให้มนั่ ใจว่าบริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็นประจำ�
ทุกไตรมาส รวมทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ รายงานความคืบหน้า
ของการบริหารความเสีย่ งว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานทีก่ �ำ หนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพียงพอที่จะทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำ�กับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย
มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และดำ�เนินกิจการต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทำ�ให้เชื่อว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำ�หนด ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า
การดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีอิสระและมีประสิทธิผล
โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำ�ปีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ ตามความเสีย่ ง
สำ�คัญของบริษัท พิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และติดตามความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
โดยจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครั้ง รวมทั้งสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ด้วยการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะการปฏิบตั งิ าน ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
ของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยผลการ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางวิไล บูรณกิติโสภณ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
ปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายในได้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
6. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บัญชี จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ�หรับรอบบัญชีปี 2562 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่เหมาะสม เท่ากับปีที่ผ่านมา
และมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล
ทำ�หน้าทีส่ นับสนุนและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำ�กับ 9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ดูแลกิจการของบริษทั ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับกิจการทีด่ สี ำ�หรับ
ตรวจสอบ
บริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของสำ�นักงาน
บริษทั มีการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นหลายด้าน เพือ่ ให้สอดคล้อง คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ได้ประเมิน
กับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็นแนวทาง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบรายบุคคลและแบบรายคณะ ซึ่ง
ผลการประเมินการปฏิบัติงานสำ�หรับรอบบัญชีปี 2561 อยู่ในระดับ
สำ�คัญในการเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั
ทีน่ า่ พอใจ โดยพบว่ามีการปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตร
ใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นและ
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือ คณะกรรมการตรวจสอบได้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง ด้วยความเป็นอิสระ
ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกีย่ วกับนโยบาย สรุปภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสำ�หรับ
และขั้นตอนการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด รอบบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ กฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยการทำ�รายการ และเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการอย่าง
เกีย่ วโยงทีม่ สี าระสำ�คัญหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้งการดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไป
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี จะผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ โดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ตรวจสอบก่อนนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีระบบการควบคุมภายใน
พิจารณาเห็นชอบให้นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ต่อไป (แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ) ซึ่งกรรมการ และ/หรือ ซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการอย่างถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการเกีย่ วโยงกันทีเ่ กีย่ วข้อง
ในรอบบัญชีปี 2561 นัน้ เป็นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการทีม่ ี
ความจำ�เป็นและมีความสมเหตุสมผลเพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั
ซึง่ มีเงือ่ นไขรายการเป็นไปตามเงือ่ นไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคา
ตลาด โดยบริษัทได้ค�ำ นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี สำ�หรับรอบบัญชีปี 2562 เพื่อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณา
ถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบ
ที่ผ่านมา รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของ
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

