
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

2. นายวินัย   วิทวัสการเวช   กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ชัชวลิต   สรวาร ี   กรรมการตรวจสอบ   

และนายอมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย        เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
นโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารด าเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีมาตรฐาน 

 ในรอบปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. การสอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 
2561 ที่ผ่านการสอบทานและ/หรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  โดยได้
สอบถามผู้สอบบัญชีและผู้บริหารในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนในการจัดท างบการเงิน ตลอดจนความเพียงพอของการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และรับทราบแผนงานประจ าปีของผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุมที่
เพียงพอให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงินที่ท าขึ้นได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ  

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเข้าท า
รายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการสอบทาน
รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  เพื่อให้แน่ใจว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ก าหนด และมี  
การเปิดเผยข้อมูลอย่าง ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารว่า บริษัทฯ ไม่มีการท า
รายการที่เข้าข่ายลักษณะรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด 



 

3. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานและติดตามการด าเนินการให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดเปน็ประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ก าหนดให้หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย(Compliance) ท าหน้าที่เข้าดูแลการท างานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สอบทานรายงานสถานะคดีความจากฝ่ายกฎหมาย โดยมีการจัด
ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและฝ่ายกฎหมาย เป็นประจ าทุกไตรมาส 

จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า นอกจากคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เน้นย้ าให้ฝ่ายบริหารใช้ความระมัดระวังในการเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ครบถ้วน และ
ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชี้
ที่ท าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือมีการด าเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อก าหนดกฎหมายที่มี
สาระส าคัญ 

4. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเหมาะสม 

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยถือตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแนวทางที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการ

ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการก าหนดให้มีระบบควบ คุมภายในและการบริหาร 

ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ 

5. การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมในเร่ืองขอบเขตการปฏิบัติงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการสอบทานการจัดองค์กรในหน่วยงานและอัตราก าลัง โดย

การสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจ าปี การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และการ

พัฒนาความรู้ทักษะ และความช านาญของบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการก าหนดให้มีการประเมินผลความ

พึงพอใจจากผู้บริหาร และหน่วยงานผู้รับการตรวจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

 

 



 

6. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีเจตนาที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลั ก

จริยธรรมและหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและได้รับ 

การรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ 

ผู้บริหาร และพนักงาน น านโยบายการต่อต้านทุจริตไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้ง วางมาตรการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้บรรจุในแผนการตรวจสอบประจ าปีของบริษัทฯ 

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งรวมทั้งก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2562 โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผลการปฏิบัติงานกับความคาดหวัง คุณสมบัติ ความเป็นอิสระและจรรยาบรรณของผู้สอบ

บัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

8. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส โดย 
ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังได้มีการประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง เพื่อใช้
เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  

9. การสอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินกฎบัตร เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาท หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ 

แนวทางหรือข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล  

 

 

 

 

 



 

ในภาพรวมโดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดย

ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือขอรับ

ข้อมูลจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานภายใต้การควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความพยายามในการพัฒนาปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

นายวีระชัย   งามดีวิไลศักดิ์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

14 กุมภาพันธ์ 2562 

 


