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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการประชุมในปี 2557 จํานวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯเข้าร่ วมประชุม และได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งมีผลการ
ผิดพลาดบ้างเป็ นจํานวนเล็กน้อยโดยไม่มีสาระสําคัญ ซึ่งการผิดพลาดเกิดขึ้นจากบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นจากระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ แ ละหากมี
การตรวจพบข้อบกพร่ องหรื อเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญแล้ว จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อปรับปรุ งและแก้ไข
โดยเร็ ว นอกจากนี้ยงั มีนโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริ หาร
ความเสี่ ยงการควบคุมการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการ
บริ ษทั รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดย
ไม่มีผูบ้ ริ หารเข้าร่ วม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามขอบเขตที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย เช่นการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกํากับดูแลระบบบริ หารความเสี่ ยง การเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการ
สอบทานแผนการตรวจสอบตามความเสี่ ยงสําคัญ การสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้ องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิ นที่ มีความถูกต้องเชื่ อถือได้ รวมทั้งการปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เป็ นไปตามสากล
ที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและการปฏิบัตงิ านของบริษัท
คณะการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางกาญจนาวดี รักษานนท์ ให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
1 พฤศจิ กายน 2554 ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2548 และทํางานให้กบั
บริ ษทั มาเป็ นเวลา 9 ปี ในระหว่างปี 2557 ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่
1. Internal Audit Certificate Program (IACP)
ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้งถอดถอนโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีดงั นี้
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คุณสมบัติข้นั ตํ่าที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีได้ (Minimum qualifications required to perform the job)
การศึกษา (Education)
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชีและสาขาอื่น
ประสบการณ์ (Experience)
มีประสบการณ์ในงานบริ หารและตรวจสอบมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
ความรู ้ที่จาํ เป็ น (Knowledge
1. ความรู ้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
Required)
2. ความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายใน
3. ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
4. มีพ้นื ฐานด้านบัญชีการเงินและระบบงานขององค์กรทัว่ ไป
5. บัญชีบริ หารและควบคุมทางบัญชี
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS OFFICE หรื อโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะที่จาํ เป็ น (Skills Required) 1. ความเป็ นผูน้ าํ
2. ทักษะการวางแผน/จัดการ
3. มีความขยันและตั้งใจในการทํางาน
4. การฝึ กสอน/ฝึ กอบรม
5. ทักษะการวิเคราะห์
6. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
7. การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
8. การสื่ อสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. การสื่ อสารด้วยวาจา
10. ทักษะการเจรจาต่อรอง
11. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
12. มีทกั ษะในการจัดเก็บเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่
13. มีความยุติธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริ ต

