รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารองค์กร ได้รับการแต่งตั้งตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 มี 2 ช่วงคือ ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2556 ประกอบด้วย นายเกษม มกราภิรมย์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ในช่วงเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายไกรสร บารมีอวยชัย กรรมการ
ทีล่ าออก เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย นายเกษม มกราภิรมย์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายมนตรี โสตางกูร และนายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ กสท ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กสท เป็น
ไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี
(ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) และผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 13 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินและงบการเงินประจ�าปีรว่ มกับฝ่ายบริหาร ส�านักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี โดย
มีการหารือถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ
เปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของ กสท ได้จดั ท�าขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�าคัญและเชือ่
ถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขตและ
แนวทางการสอบบัญชีประจ�าปี ของผู้สอบบัญชี
อนึ่ง ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ช่วยส่ง
เสริมให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เพื่อให้มั่นใจว่า กสท มีระบบ
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสีย่ งเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส โดยรับทราบแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กสท ประจ�าปี 2557 และผลการด�าเนิน
งานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ�าปี 2556 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในของ กสท พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ น�าไปปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น ความเสีย่ งโครงการ
FTTx ภูมิภาค และความเสี่ยงระดับองค์กร (Tower Company) เป็นต้น
4. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติให้
ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2556 และอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�าปี
2557 ทีค่ รอบคลุมถึงการตรวจสอบการเงินการบัญชี การปฏิบตั งิ าน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ ของ กสท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ ได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี และในการสอบทานรายงานผลการตรวจ
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สอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะและติดตามการด�ำเนินการแก้ไขในประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ในการนี้ ได้อนุมตั กิ ารปรับปรุงกฎบัตร
ของส�ำนักตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผตู้ รวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการพิจารณาความเพียง
พอของทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายใน และรับทราบการแต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน
5. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ กสท เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของ กสท การบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
พลิกฟื้นฐานะการเงินของ กสท ปี 2556 – 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ กสท
6. จัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ กสท ทราบ พร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสท และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 รวมทัง้ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะและเป็น
รายบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจทีก่ ำ� หนดโดยกระทรวงการคลัง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการ กสท รับทราบ ผลการประเมินปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะมีแนวทางการปฏิบตั งิ าน
ที่ดีเป็นไปตามแนวทางที่องค์กรถือปฏิบัติ ส�ำหรับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล
มีการด�ำเนินการอย่างดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2556 กสท ได้จัดท�ำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ท�ำให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายที่ส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์
สูงสุดของ กสท

(นายเกษม มกราภิรมย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
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