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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษ ัท มติ ช น จ ากัด (มหาชน) ได้รั บ แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม.ร.ว.กาลูนเทพ เทวกุล และ
นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และ มีนางสาวแสงสุ รีย ์ อินทเดช เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บัติตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รั บมอบหมาย ซึ่ ง สอดคล้องกับ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี บัญชี 2556 ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็ นการร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจาปี 2556 โดยได้ร่วมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟัง
คาชี้แจงจากผูส้ อบบัญชีและผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ในเรื่ องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความ
เพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2556 ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี ว่า งบการเงิ นดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสมและประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุม
ภายใน อันจะช่วยส่งเสริ มให้การดาเนิ นงานบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2556 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิ ซึ่ งครอบคลุมระบบงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อน
หรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิ ทธิ ผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้
พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ อัตรากาลัง และงบประมาณของ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมทันสมัย และ
สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้อนุ มตั ิแผนการ
ตรวจสอบประจาปี ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนการฝึ กอบรมกรรมการตรวจสอบและบุคลากรตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษทั มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
รวมทั้ง มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการตรวจสอบทั้ง ในด้า นบุ ค ลากรและการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั รวมถึงการปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของบริ ษทั และข้อ
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ผูกพันที่บริ ษทั มีไว้กบั บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญใน
เรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อผูกพันที่บริ ษทั มีไว้กบั บุคคลภายนอก
5. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการที่เกี่ย วโยงกั น หรื อ รายการที่อ าจมีค วามขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
กับผูส้ อบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการที่มีสาระสาคัญได้รับการเปิ ดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่ งตั้ง และเสนอค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ให้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ
และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายอาพล จานงค์วฒั น์ เลขที่ ใบอนุ ญาต 4663
หรื อ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา เลขที่ใบอนุ ญาต 4664 หรื อ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ เลขที่ใบอนุ ญาต 8622 จาก
บริ ษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น
เกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ดังนี้
- ผูส้ อบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
- ผูส้ อบบัญชีสานักงานดังกล่าว มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิ จเของบริ ษทั
เป็ นอย่างดี สามารถแนะนาให้ขอ้ เสนอแนะ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ได้
- ค่าตอบแทนที่เสนอมาเป็ นอัตราที่เหมาะสม
โดยสรุ ปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ครบถ้วนตามที่ ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีความเห็นว่าบริ ษทั มีการรายงานข้อมูลทาง
การเงิ นและการดาเนิ นงานอย่างถูก ต้อง มี ระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายในที่ เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่ งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาปรับปรุ งระบบการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพดีข้ ึนและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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