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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทฯ
มี
บทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน
โดยมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจการ
ดําเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบต
ั ิการไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ครอบคลุมถึง การ
ควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อกอใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ผลสําเร็จของงานจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ดังนี้
1. กลยุทธและเปาหมาย ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ
(Mission) ของบริษัทฯ
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีการบริหารทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา
3. รายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญ ทั้งดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงาน มีความถูก
ตอง เชื่อถือได
4. การดําเนินงานและการปฏิบัติงาน เปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและขอกําหนดที่
สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพยสิน บุคลากร รวมทั้งขอมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษท
ั ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยการซักถามจากแบบประเมินการควบคุมภายใน โดยภาพรวมสรุปไดวา จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ
1. การควบคุมภายในองคกร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฎิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5. ระบบการติดตาม
ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทรัดกุมเพียงพอทีจ
่ ะ
ดําเนินการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ในการปองกัน รักษาทรัพยสินจากความเสียหายที่อาจเกิดขึน
้
จากการใช หรือการจําหนายโดยไมไดรับอนุมัติ และมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
วา
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหาร
นําไปใชโดยไมมีอํานาจอยางเพียงพอ
ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ประเมินผลอยางอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการ
รวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยเฉพาะเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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หนวยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผน วางนโยบายและแนวทางในการ
ตรวจสอบไวลวงหนา
โดยหนวยงานเชื่อวามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ตอการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การ
ปองกันทรัพยสินจากการทุจริต การจัดทําบัญชีและรายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ ถึงแมอาจจะมีการ
ปฏิบัติงานบางประการที่ควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขอยูบาง
หากพิจารณาโดยรวม
สามารถใหความมั่นใจไดวาจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได ดังนี้
- สภาพแวดลอมการควบคุม
องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัทฯ ลักษณะที่ทําใหฝายบริหารสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงเสริมใหทุกคนตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน มีการ
กําหนดนโยบายและเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คู
คา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถ
 ือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนการปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยูเปนประจํา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณในขณะนั้น มีการ
จัดโครงสรางองคกรและจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการชุดตางๆ
ตลอดจนอํานาจหนาที่และความรับ
ผิดของกรรมการผูจัดการใหญเปนลายลักษณอักษร
เพื่อเปนการแบงแยกอํานาจหนาที่ใหชัดเจน
นอกจากนี้มก
ี ารกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน ไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของ
กรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งชวยทําใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทัง้ ยังมีระเบียบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การ
อนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อไดทํากฎระเบียบไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อปองกันการใช
อํานาจหนาที่ในการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบหรือเกินอํานาจ
บริษัทฯจัดใหมีการ
ฝกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาใหพนักงานเพิ่มทักษะ
มีความรูและความสามารถที่
เหมาะสม ในการปฏิบัติงานในแตละหนาที่
- การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ใชนโยบายตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไป
โดยมีรายงานทางการเงินไว
อยางครบถวนแทจริง
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทฯ มีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางปองกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
และไดชี้แจงใหผูบริหาร พนักงานไดรับทราบเพื่อชวยกันลดและปองกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามใหแตละหนวยงานปฏิบัติงาน
และคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
มีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูสนับสนุน
- การควบคุมการปฎิบัติงาน
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละ
ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
หนวยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทําธุรกรรม
กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการบริษัท ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมถึงรายการ
เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และจะมีการสรุป
รายการดังกลาวที่เปนธุรกิจปกติเพือ
่ รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบและหากไมใชธุรกิจปกติจะมี
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การขออนุมัตต
ิ ามขั้นตอนและแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
บริษัทฯ มีการติดตามทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เปนประจําทุกเดือนและติดตามใหการ
ดําเนินงานของบริษัทฯเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทมติที่ประชุมผูถอ
ื หุน
 และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทฯ ในระยะยาว
บริษัทฯไดมีการ
ติดตามใหปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ
นอกจากนี้เพื่อเนนความชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานให
ถูกตองตามกฎหมาย
บริษัทฯไดกําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวครบถวน เปนหมวดหมูและใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปมีการสื่อสารขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่นที่มค
ี วามถูกตองเปนปจจุบันไปยังผูที่
เกี่ยวของ เพื่อใชในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองไดพรอม
ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีขอมูลประกอบที่เพียงพอตอการตัดสินใจ มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมโดยมีสาระสําคัญครบถวน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัทขอซักถามหรือขอสังเกต
ของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได
ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน
และมีการเปรียบเทียบกับ
ผลการดําเนินงานในปกอนมีการวิเคราะหสาเหตุของการแตกตางและปรับกลยุทธใหเปนไปตามที่
ตองการเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้เพื่อใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายในอยาง
เพียงพอ โดยกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ วิเคราะหและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยกําหนดให
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพรองทีม
่ ีนัยสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการแกไขปรับปรุง และใหมีการ
ตรวจติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 ดานดังกลาวขางตน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอแลว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาระบบการควบคุมภายในใดๆก็ตาม
อาจจะไมสามารถรับประกันไดทั้งหมดตอความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เปนสาระสําคัญแต
ก็สามารถปองกัน หรือรับประกันไดในระดับที่สมเหตุสมผล
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไมมีความเห็นที่แตกตาง-
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ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนดแอสโซซิเอทส จํากัด ซึ่งเปนผู
ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 2556 ไดใหความเห็นในรายงานการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน ดังนี้
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11.3 ขอมูลหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได
แตงตั้ง นางพรรณี ฉันทวรลักษณ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน เพิ่มเติมจาก
ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทตั้งแตวันที่
11
พฤศจิกายน 2556
เนื่องจากเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ สามารถใชประสบการณ ทําใหงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ประสบความสําเร็จดวยดี
โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้
1. วางแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป ใหเปนไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน
2. กําหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัตต
ิ รวจสอบภายในใหเปนไปตามแผนที่วางไว
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. นําเสนอผลงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และไดเปดเผยประวัติของหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายในใวในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ในสวนที่
เกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะตองเสนอให
คณะกรรมการบริษัทอนุมต
ั ิ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎใน
เอกสารแนบ 3
11.3 ขอมูลผูทําบัญชี
ผูทําบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางสุกญ
ั ญา กีรติประเสริฐ
ตําแหนง ผูจด
ั การแผนกบัญชี เปนดูแลการจัดทํางบการเงินและการเปดเผยของมูลของบริษัทใหมี ความ
ครบถวนและถูกตอง โดยมีคุณสมบัติของผูทาํ บัญชี ปรากฎในเอกสารแนบ 3
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