รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2560

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ด้านการบริหาร จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวีระชัย
งามดีวิไลศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวินัย1

วิทวัสการเวช

กรรมการตรวจสอบ

3. นายชัชวลิต2

สรวารี

กรรมการตรวจสอบ

และนายอมรศักดิ์

ศรีมงคลชัย

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
นโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารดาเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมี
มาตรฐาน
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560 ที่ผ่าน
การสอบทานและ/หรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนในการจัดทางบการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้
งบการเงิน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และ
รับทราบแผนงานประจาปีของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุมที่เพียงพอให้ มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินที่ทาขึ้นได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าทารายการที่
เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทานรายการดังกล่าวที่
เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อให้แน่ใจว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่กาหนด และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง ครบถ้วน
เพียงพอ และเป็นไปตามประกาศ ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯไม่มีการทารายการ
ที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการสอบทานและติดตามการดาเนินการให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
เน้นย้าให้ฝ่ายบริหารใช้ความระมัดระวังในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ
พิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้ที่ทาให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่
จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือมีการดาเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกาหนดกฎหมายที่มีสาระสาคัญ
4. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานระบบควบคุ มภายในและการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อประเมิน ความเหมาะสม
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยถือตามมาตราฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมกา ร
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกาหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งในระดับ
ที่เหมาะสม เพียงพอ
5. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการกากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่
และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการสอบทานการจัดองค์กรในหน่วยงานและอัตรากาลัง โดยการสอบทาน
และให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี การกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และการพัฒนาความรู้ทักษะ
และความชานาญของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการกาหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้บริหาร และ
หน่วยงานผู้รับการตรวจ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ งานของฝ่ า ยตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอ ย่ า งอิ ส ระ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ
6. การกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีเจตนาที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม
และหลัก บรรษั ทภิ บ าลมาโดยตลอด ในระหว่างปี 2560 บริษั ท ฯ ได้ก าหนดนโยบายและมาตราการในการต่อ ต้ านการทุ จริต และ
คอร์รัปชั่น และได้มีการรณรงค์เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยื่นคาขอรับการพิจารณาเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบ ริษัท
ไทยอีกด้วย

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งรวมทั้งกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 โดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานกับความคาดหวัง คุณสมบัติ ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561
8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส โดย
ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้มีการประเมินผลการดาเนินงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
9. การสอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานกฎบัตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ แนวทางหรือข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการกากับดูแล โดยได้เสนอกฎบัตรที่ปรับปรุงใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561
ในภาพรวมโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจากัดในการเข้าถึงหรือขอรับข้อมูลจากผู้บริหาร
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
กัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ :1. นายวินัย
2. นายชัชวลิต

วิทวัสการเวช

เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

สรวารี

เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

