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การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
1. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการจัดให้มีการควบคุมภายในทีเพียงพอและมีประสิ ทธิ ผลกับ
ความเสี ยงทีสามารถยอมรับได้ ทั/งนี/ ตอ้ งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยดูแลให้มีระบบ
การควบคุมภายในโดยอ้างอิงกรอบแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ งกําหนดองค์ประกอบหลักทีจาํ เป็ นในการควบคุ ม
ภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุ มภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมิ นความเสี ยง
(Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื อสาร
ข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือสร้างความมัน ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษทั จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิ ทธิ ภาพ
ของการดําเนิ นงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน ความเชื อถือได้ของรายงานทางการเงินการบัญชี
รวมถึ ง การปฏิ บ ัติตามกฎหมาย ระเบี ย บข้อบัง คับ ตามกรอบแนวทางการกํา กับ ดู แลกิ จการที ดี (Corporate
Governance : CG) ดังนี/
• แต่ ง ตั/ง คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้า ที ส อบทานให้บ ริ ษ ทั ฯ มี ระบบการควบคุ ม ภายใน
ทีเพียงพอ และมีประสิ ทธิ ผล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ
สอบทานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในรายงานประจําปี
• ผูบ้ ริ หารมี หน้าที นาํ แนวทางที เกี ยวข้องกับ การกํากับ และดู แลที กาํ หนดโดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ไปถ่ายทอดให้แก่พนักงานเพือนําไปปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย ตลอดจนปลูกฝั ง
ให้พนักงานมีวนิ ยั ต่อการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดอันเกียวเนืองกับการควบคุมภายใน
• พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิ บตั ิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนคําสังใดทีอยูภ่ ายใต้ระบบ
การควบคุมภายในอย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ าย
บริ หารเกี ยวกับการดําเนิ นการตามแนวทางและข้อเสนอแนะเพือการพัฒนาการควบคุ มภายในแล้ว สรุ ปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมิ นความเสี ยง การควบคุ ม การปฏิ บตั ิ งาน ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมู ล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่า ระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯมี ความเพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของบริ ษทั โดยบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที จะดําเนิ นการตามระบบได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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2. หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ทีประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบครั/งที 5/2559 เมือวันที 27 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุ มตั ิแต่งตั/ง
นางสาวนิ ภ าทิ พ ย์ ศุ ภ ฤกษ์รั ต นไชย ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง หัว หน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน และทํา หน้า ที
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ตั/งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป เพือทําหน้าทีดูแลงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนืองจากเป็ นผูท้ ีมีศกั ยภาพเพียงพอ ประกอบกับมีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี
และการเงิ น และมีความเหมาะสมสามารถทีจะปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน
อิสระ และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ได้ เพือเสริ มสร้างและพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในให้แก่บริ ษทั
ในอนาคตต่อไป
แผนการตรวจสอบของปั จจุบนั จะใช้วิธีดาํ เนิ นการตรวจสอบร่ วมกัน ระหว่างผูต้ รวจสอบภายใน
อิ สระ และหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เพื อให้สามารถดําเนิ นการตรวจสอบได้ครอบคลุ มทุ ก
หน่วยงานและกิจกรรมของบริ ษทั ตามแผนการตรวจสอบทีวางไว้
ที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั/งที 13/2560 เมื อวันที 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติ ให้จดั จ้า ง
บริ ษทั ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด (“Unique”) ให้ปฏิบตั ิหน้าทีผตู ้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั ฯประจําปี 2561
โดยแต่งตั/งนายโกศล แย้มลีมูล ซึ งดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ Unique เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การปฏิบตั ิหน้าทีผูต้ รวจสอบภายในอิสระของบริ ษทั ทั/งนี/ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
Unique และ นายโกศล แย้มลี มูล แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าวเนื องจากมี
ความเป็ นอิ ส ระและมี ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บตั ิ ง านด้า นการตรวจสอบภายในในธุ รกิ จ/อุ ตสาหกรรมที มี
ลักษณะเดียวกับบริ ษทั
ผูต้ รวจสอบภายในอิสระทําหน้าทีในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
กระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานต่าง ๆ ภายในบริ ษทั ฯ ซึ งผูต้ รวจสอบภายในอิสระจะเป็ นผูท้ ีมีความเป็ น
อิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ทั/งนี/ ผตู ้ รวจสอบภายใน
อิสระจะไม่มีส่วนเกียวข้องกับงานปฏิบตั ิการของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดของขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี/
(1) จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี
(2) ตรวจสอบเพื อให้เกิ ดความมัน ใจว่าการดํา เนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายของบริ ษ ทั โดยวิธีก าร
ประเมินและเพิมประสิ ทธิ ผลของการบริ หารความเสี ยง การควบคุมและการกํากับดูแลกิจการ
(3) ให้ ค ํา ปรึ ก ษา โดยลัก ษณะและขอบเขตของงานจะเป็ นไปตามข้อ ตกลงที ท ํา ขึ/ น ร่ ว มกัน กับ
ผูร้ ับบริ การ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถให้คาํ ปรึ กษาเพือให้เกิดความมัน ใจว่ากระบวนการการบริ หารความเสี ยง
การควบคุมและการกํากับดูแลทีมีอยูแ่ ล้วหรื อทีจดั ทําขึ/นใหม่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างเพียงพอ หรื อ
สามารถให้คาํ แนะนําในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว
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(4) ระบุจุดอ่อนจากการควบคุ มทีอาจนําไปสู่ ประเด็นการทุจริ ต โดยผูต้ รวจสอบจะต้องคํานึ งถึงและ
ให้ความสําคัญกับประเด็นทีมีความเสี ยงสู งซึ งจะนําไปสู่ การทุจริ ตได้ รวมถึ งสามารถบ่งชี/ ถึงจุดอ่อนของการ
ควบคุ มทีอาจยังมีอยู่ และผูต้ รวจสอบจะดําเนิ นการสื บสวนขั/นต้นเกียวกับเรื องทีอาจมีการทุจริ ตเมือได้รับการ
ร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ จากประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดย
ฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการป้ องกัน ค้นหา สื บสวนและลงโทษการกระทําทุจริ ต
(5) ร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษ ซึ งอาจเป็ นการตรวจสอบรายการทีไม่ได้อยู่ในแผนงาน
ตรวจสอบประจําปี รวมถึงดําเนิ นการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษเพิมเติม หากได้รับการร้องขอเป็ นพิเศษจากฝ่ าย
จัดการและ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
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