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บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี พ.ศ. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ได้ร ั บการแต่ งตัง้ จากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 วาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
3 ท่ าน คือ ดร.ไกรศร จิต ธรธรรม เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิลเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ และ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์
ขาวสอาด เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายวิฑิต อวยสินประเสริฐ รองประธานฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน ศ.ดร.มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด ซึง่ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จ ัด ให้มีก ารประชุ ม ทัง้ หมด 5 ครัง้ และในแต่ ละครัง้ กรรมการ
ตรวจสอบทุ ก ท่ านได้เข้าร่ว มประชุ ม อย่ า งครบถ้ วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับ มอบหมายหน้ าที่และความ
รับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พจิ ารณาและสอบทานในเรื่องสาคัญๆ พร้อมทัง้ ให้ความเห็น ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี 2562 รายงานของผูส้ อบบัญชี รวมถึงรายงานการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจาปี 2562 ของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
3. สอบทานการปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. สอบทานการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากการปรับราคาสูงขึน้ ของวัสดุหลักทีม่ ี
แนวโน้มจะปรับราคาสูงขึน้ ในปี 2562 และมาตรการรองรับผลกระทบโดยตรงต่อบริษทั ฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มคี วามถูกต้อง
ครบถ้วนเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และเสนอ
ค่าผลตอบแทนผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญาตของบริษัทฯ ประจาปี 2562 รวมทัง้ ได้มีการประชุม อย่างเป็ น
ทางการกับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยปี ละ 1 ครัง้
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แบบแสดงรายการประจาปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า ในรอบปี บ ัญ ชี 2562 สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ท ฯ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปและมี
่
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และระบบควบคุมภายในมีความเพีย งพอไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ ธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็ นไปโดยถูกต้อง ตลอดจนรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นการทารายการธุรกิจสมเหตุสมผล มีราคาทีย่ ุตธิ รรม
และเป็ นไปตามราคาตลาด
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเสนอขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้น
ในการแต่งตัง้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรตั น์ชชั วาลย์
ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าต เลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ ์ ฉัว่ ศรีสกุ ล ผู้ส อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าต เลขที่ 6624 และ/หรือ
นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8593 จาก บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
ฯ ประจาปี 2562 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ทีผ่ ่านมา

( ดร.ไกรศร จิตธรธรรม )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 16 มีนาคม 2563
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