
 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

 

A4-1 
 

รายงานของคณะกรรมการชดุย่อย 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการบรษิทั 
ประกอบด้วยกรรมการอสิระผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชูศรี และ ดร.อรรณพ ตันละมัย เป็นกรรมการตรวจสอบ          
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และ ดร.อรรณพ  ตนัละมยั เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้ านวยการ
ส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในปี 2559 มกีารประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน 
และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของการ
จดัท างบการเงนิและแผนการสอบบญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่าง
ถูกตอ้งเพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน 

ในการสอบทานงบการเงนิและการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่าบรษิัทได้ปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงินมคีวามถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
เปิดเผยอย่างเพยีงพอ  

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง และมคีวามเพยีงพอ สามารถควบคุมป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้
โดยมสี านักตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบ ประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในอย่างอสิระ และ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาในเรื่องการด าเนินงาน การใช้ทรพัยากร การดูแล
ทรพัย์สนิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการ
ควบคุมภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมกีารตรวจสอบและตดิตามผลทัง้จากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏบิตังิาน และพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ การตดิตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ 
ให้ข้อแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและ            
มีประสทิธิผล รวมทัง้พิจารณาแผนการพฒันาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้ก้าวทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานขององค์กรและ
มาตรฐานสากล ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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4. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัใหเ้ป็น    
ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึภาระผูกพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก ซึง่พบว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัเวลา   

5. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลง        
เขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรอืรายการที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

6. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบมหีน้าที่ในการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหม่ หรอืเลกิจ้างผู้สอบบญัชแีละพจิารณา
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ดแูลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชใีหบ้รกิารไวด้ว้ย 

  ในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผลงานการตรวจสอบทีผ่่านมา
และพจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีและมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั     
มคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานสอบบญัช ีการให้ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ี
การรบัรองงบการเงนิได้ทนัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีติเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา
และขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 3,350,000 บาท 

7. การเตรียมความพรอ้มในการเข้ารว่มโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายจดัการร่วมกบัส านกัตรวจสอบภายในศกึษาในรายละเอยีด และประเมนิ
ตนเองตามแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ท าการตรวจตดิตามการปฏบิตัติาม
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการยื่นขอการรบัรอง  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอใน
การใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมกีาร
รายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธิผล มกีารปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมกีาร
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

                                                    
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ       
ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน            
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร และนายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมกีารประชุมจ านวน 3 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยสรุป
สาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดย 

1) เสนอแต่งตัง้บคุคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตัแิละบทบาทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของกรรมการทีอ่อกตามวาระ
จ านวน 6 ท่าน และเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก      
วาระหนึ่ง  

2) เสนอแต่งตัง้บุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาคุณสมบตับิุคคลเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่าง
ลงเนื่องจากมกีรรมการลาออกและเสยีชวีติ โดยไดเ้สนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัคุณสมบตักิรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีน เป็นกรรมการบรษิทัแทนต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 4 ท่าน   

2. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการไดพ้จิารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ซึง่เหน็ว่า
หลกัเกณฑข์องบรษิทัยงัมคีวามเหมาะสม 

3. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 โดยไดพ้จิารณาหลกัเกณฑก์ารพจิารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการ     
แต่ละคน อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีส่ามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที่มคีวามรูค้วามสามารถ 
และมคีุณภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทั มอีงคป์ระกอบของค่าตอบแทนมคีวามชดัเจน โปร่งใส ง่ายต่อการ
เขา้ใจ โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

                                              พลเอก 
(เชษฐา  ฐานะจาโร) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



 

บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
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รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีพลเอกส าเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                   
นางวลัลภา อสัสกุล นายพงษ์สฤษดิ ์ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบตัิ กิจจาลกัษณ์ และนางพเยาว์  มริตตนะพร เป็น
กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ และเพื่อใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดพีิจารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงการดูแล
ตดิตามตรวจสอบและทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง                
ทุกไตรมาสรวมจ านวน 4 ครัง้ เพื่อพจิารณาทบทวนนโยบาย และตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละตามแผนบรหิารความเสีย่งของบรษิทัโดยสรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1. การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท           
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ 
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลู และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่ในปี 2559 
ผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทอยู่ในระดบัดมีาก และผลการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญั         
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 อยู่ในเกณฑด์มีาก 

2. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการไดร้่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาศกึษาและตดิตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม เพื่อทบทวนแผน
บรหิารความเสีย่งและกลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  
ทีเ่ปลีย่นแปลง และสอดคลอ้งกบัแผนงานของบรษิทัในปี 2559  

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิัทด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่างเพยีงพอในการให้ความเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบรษิทั 

 

 

 

                                                   พลเอก 
(ส าเภา  ชศูร)ี 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
 


