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8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึ� งจัดทาํขึ�น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ.2543 และพระราชบญัญตัิวิชาชีพ พ.ศ.2547 รวมถึง

การตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ทั�งนี�  ในการจัดทาํรายงานทางการเงิน บริษทัฯ ได้

เลือกใชน้โยบายการบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ�าเสมอ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินตลอดจนแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัใน

รายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเงื�อนไข     

 นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไดท้าํหนา้ที�กาํกบัดูแลและจดัใหม้ีและดาํรงไวซึ้� งการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี�ยงเพื�อให้มั�นใจว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอที�จะดาํรงไวซึ้� งทรัพยสิ์น 

ตลอดจนป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือกระทาํความผิดปกติต่อบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ� งประกอบดว้ยกรรมการอิสระทาํหนา้ที�ดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า ด้วยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการ

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถสร้างความเชื�อมั�นไดว้่า งบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งใน

สาระสาํคญัแลว้ 

ในนามคณะกรรมการบริษทั  

                                      

นายอนนัท ์รักอริยะพงศ ์    นายอดิศกัดิ�  รักอริยะพงศ ์

(กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร)   (กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) 
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9. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เซ็ปเป้ จาํกดั ( มหาชน )  (“บริษทั”) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน 

ที�มีความรู้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายธนา เธียรอจัฉริยะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวกลัณิการ์ ตริยางกูรศรี และนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เป็น

กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษทัทั�ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รวมทั�งไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัในเครืออื�น ๆ 

              ตลอดปี 2556 ที�ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที�ในกรอบหนา้ที�และความรับผิดชอบตาม    กฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที�คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที�ตามกรอบขอ้กาํหนดและแนวทาง

ปฏิบตัิที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้รวมถึงการสอบทานการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความ

เหมาะสมของการเปิดเผยขอ้มูลของรายการระหว่างบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั และรายการที�อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ การสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื�อง รวมถึงการกาํกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้ิจารณา

คดัเลือก และเสนอให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั รวมทั�ง การพิจารณาเรื�องการปฏิบตัิตาม

ขอ้กาํหนดของวิชาชีพ ผลการปฏิบตัิงาน คุณภาพของบริการ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 

             คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงหน้าที�และควา มรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการดํา เ นินงา น 

ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั�นตอน เพื�อให้บริษทัมีการ

พฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีอยา่งต่อเนื�อง 

            ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั� งสิ� น  �  ครั� ง  โดยกรรมการตรวจสอบทั� ง  3 ท่าน 

ไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครั� ง และการประชุมบางครั� งไดเ้ชิญผูบ้ริหารจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมาหารือ และชี� ให้เห็นถึงปัญหาที�

ตรวจพบจากการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื�อขอใหน้าํกลบัไปดาํเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงให้ดีขึ�น รวมทั�ง

หาทางป้องกนัขอ้บกพร่องมิใหเ้กิดขึ�นอีก 

ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2556 มีดงันี�  

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2556 ของบริษทั 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมตัิ เพื�อให้สามารถมั�นใจไดว้่ารายการทางการเงิน 
รายการที�เกี�ยวโยงระหว่างบริษทักับบุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นสาระสาํคญั ไดท้าํขึ�นอยา่งถูกตอ้งและมีความน่าเชื�อถือ   
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1.2) ในการนี� ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระการประชุมที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อซักถามประเด็นที�เป็น

สาระสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งที�เกี�ยวกบัการจัดทาํงบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษทัให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการ

บญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบมั�นใจว่า งบการเงินของ

บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญั รายการที�เกิดขึ�นระหว่างบริษทักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

จดัทาํขึ�นอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบตัิ และหลกัการที�กล่าวขา้งตน้  

1.3) นอกจากนี�ยงัไดจ้ดัให้มีวาระการประชุมร่วมกนัเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูส้อบบัญชี ตามแนวทางที�กาํหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อเปิดโอกาสให้

หารือร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

2.) การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของวิชาชีพอี�น ๆ ผลการ

ปฏิบตัิงานและคุณภาพของงานบริการที�ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดใ้ห้แก่

บริษทัรวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้เห็นว่าผูส้อบบญัชี ไดแ้สดงความเห็น และให้ขอ้เสนอแนะที�

เป็นประโยชน์ทั�งในดา้นการจดัทาํรายงานทางการเงิน และการปรับปรุงดา้นการควบคุมภายในของบริษทั  

3.) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัตามหลกัการ และแนวทางในการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการตาม

แนวทางดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดและต่อเนื�อง และไดใ้ห้ฝ่ายตรวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบเพื�อให้เกิด

ความมั�นใจว่าบริษทัไดป้ฏิบตัิอยา่งเหมาะสมและสมํ�าเสมอ เพื�อเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี

ต่อไป   

4.) พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจําปีตลอดจนการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมตัิขอบเขตของการปฏิบตัิงานและแผนการตรวจสอบประจาํปี 

2556 ตลอดจนกาํกบัดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกาํกบัดูแล การบริหาร

ความเสี�ยง และการควบคุมภายในของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบยงัใหค้าํแนะนาํเรื�องต่างๆ แก่หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในที�ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนื�อง  
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5.) สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบและกิจกรรมการควบคุมภายใน

ของบริษทัโดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน และไดก้าํชับให้ผู ้

ตรวจสอบภายในคอยติดตามพฒันาการในเรื�องที�มอบหมาย  เพื�อให้มั�นใจว่า ฝ่ายจัดการไดแ้กไ้ขและหรือ

ปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกนัอยา่งเหมาะสมภายในเวลาที�กาํหนด ภายหลงัจากที�ฝ่ายจดัการไดเ้ห็น

พอ้งกับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นสําคญัทิ�ผู ้ตรวจสอบภายในไดพ้บจากการ

ปฏิบตัิงาน 

6.) การปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษทั 

โดยไดใ้ห้ความสําคัญอย่างยิ�งกบัการควบคุมภายใน เพื�อให้บริษัทมีการกาํกับดูแลกิจการที�ดี มีการ

ควบคุมภายในที� เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั� งได้รายงานเรื� องสําคัญต่อ

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที�ไดรั้บจากการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในในรอบปี 2556 

6.2) เพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

สนบัสนุนและส่งเสริมการกาํกบัดูแลของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของกรรมการตรวจสอบสาํหรับรอบปี 2556 โดยใชแ้นวทางของแบบประเมินซึ� งจัดทาํโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที�พอใจ 

คณะกร รมกา รตรว จสอบมีความเห็นว่ า  บริษัทมีระ บบกา รควบคุ มภาย ในโดยรวมอ ย่างเ พียงพ อ แล ะ 

ไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างเป็นสาระสําคญั นอกจากนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอแนะให้ฝ่ายจัดการให้ความสนใจ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื�อง และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลมากยิ�งขึ�น 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

     (นายธนา เธียรอจัฉริยะ) 

                                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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