รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน มี
คุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี นางพิสมัย บุณย
เกียรติ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับ นายเจน วองอิสริ ยะกุล
และ นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมรวม 5 ครัง้
และหารื อร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี ้


การสอบทานงบการเงิ น

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจําไตรมาสและประจําปี 2562 ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื่อถือได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน


การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการป้องกันการทุจริ ตและการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้
ติดตามผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆ ให้ ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทังพิ
้ จารณาและประเมินผู้ทําหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายในให้ มีประสบการณ์ ความรู้ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่



การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่เสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยแต่งตัง้ นางสาวสุลลิต

อาดสว่าง จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 มีค่าตอบแทนรวม 8.8
แสนบาท


การสอบทานรายการทีเ่ กี ่ยวโยงกัน

รวมทังรายการที
้
่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ซึง่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าการทํารายการต่างๆ ของบริษัท เป็ นไปตามธุรกิจปกติ โปร่งใส เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน


การสอบทานการบริ หารความเสีย่ ง

ติดตามให้ บริษัทมีการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและครอบคลุมความ

เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของหนดบริษัท
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างครบถ้ วน เป็ นอิสระ ไม่มีข้อจํากัดใน
การรับข้ อมูล มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มี
การจัดทํางบการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อกําหนดและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้ อบกพร่องหรื อสิง่ ผิดปกติที่เป็ นสาระสําคัญ

การตอตานการทุจริตและการควบคุมภายใน
การต่อต้ านการทุจริตเป็ นนโยบายสําคัญประการหนึง่ ของบริ ษัท ซึง่ นอกจากจะสร้ างจิตสํานึกเพื่อเป็ น
บรรทัดฐานในการปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกระดับแล้ ว
บริ ษัทได้ จดั ให้ มี
กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทาน เพื่อ
โดยบริษัทได้ ดําเนินการเพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
คอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. กําหนดจรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็ นคูม่ ือมาตรฐานสําหรับพนักงานในการประพฤติตน โดยมุง่ เน้ นเรื่ อง
ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความเชื่อถือได้ และปณิธาณสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. ทบทวนระเบียบปฏิบตั ิการจัดซื ้อ จัดจ้ าง และระเบียบการลงนามในเอกสารการเบิกจ่ายและสัง่ ซื ้อ
3. กรรมการบริษัท
ผู้บริหารหรื อพนักงานต้ องไม่กระทําการใดอันเป็ นการเรี ยกร้ องหรื อยอมรับทรัพย์สนิ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางที่มิชอบ
4. จัดอบรมให้ ความรู้แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานในเรื่ องกรอบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อการบริหารความเสี่ยง
5. กําหนดช่องทางการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยผู้แจ้ งจะได้ รับการคุ้มครองและเรื่ องที่
ได้ รับแจ้ งจะถูกนําเข้ าสูก่ ระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการซึง่ จะพิจารณาอย่างเป็ นธรรม
ในปี 2562 ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และการ
ดําเนินงานที่ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายหรื อข้ อกําหนด
ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต่
อย่างใด

นโยบายการควบคุมภายใน
บริษัทมีความมุง่ หมายที่จะสร้ างและคงไว้ ซงึ่ ความเชื่อมัน่ ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย และยึดมัน่ ที่จะ
ดําเนินการในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม โดยพนักงานทุกคนมีฐานะเป็ นผู้ปกป้องชื่อเสียงและรักษาเกียรติภมู ิของ
บริษัท ด้ วยการดํารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานสูงสุดของวิชาชีพและการประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจรรยาบรรณดังนี ้
1. นโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิด
จากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้ องทางการค้ าของบริ ษัท เช่น ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่งขัน หรื อใช้ โอกาส
หรื อ ข้ อ มูลที่ไ ด้ จากการเป็ นพนักงานในการหาประโยชน์ ส่วนตนและในเรื่ องการทํา ธุรกิจที่
แข่งขันกับบริษัท





พนักงานพึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งขันของบริ ษัท ในกรณีที่พนักงานได้ ห้ นุ นันมาก่
้
อน
การเป็ นพนักงานหรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปในทําธุรกิจนันหรื
้ อได้ โดยทางมรดก พนักงานต้ อง
รายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อกฎหมายอื่นใดที่ค้ มุ ครองหากมีการ
ละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ

2. นโยบายการรักษาและการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัท
 พนักงานมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการดูแลทรัพย์ สินของบริ ษัทมิให้ เสื่อมเสีย สูญหาย
และใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นําทรัพย์สิน
ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
 ทรั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ตั ว ตนและไม่ มี ตั ว ตน เช่ น สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจน
ข้ อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เช่น แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน
ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
 พนักงานทุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิ ดเผยหรื อการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่า ง
เด็ดขาด
3. นโยบายการให้ หรื อรับของขวัญหรื อการบันเทิง
 พนักงานย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจกับบริษัท
 พนักงานอาจรับหรื อให้ ของขวัญได้ ตามประเพณี นิยม โดยการรับของขวัญนันจะต้
้
องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
 ของขวัญที่ได้ รับควรเป็ นสิง่ ที่มีคา่ ไม่มากนัก และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่าเงินสด
 หากพนักงานได้ รับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยมที่มีมล
ู ค่าเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ อง
ทางธุรกิจกับบริษัท ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขันทราบ
้
 การให้ หรื อรับของขวัญอาจกระทําได้ หากทําด้ วยความโปร่ งใสหรื อทําในที่เปิ ดเผย
4. นโยบายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ ข้อมูลภายใน
 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายในหรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ ใน
การซื ้อขายหุ้นของบริษัท
 บุคคลภายในควรละเว้ นการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วงก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อ
เผยแพร่ สถานะของบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลสําคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้ อย 24-48 ชัว่ โมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนก่อนที่จะซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัท
5. นโยบายควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน
 ฝ่ ายจัด การของบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วน ทันต่อเวลา ทังงบการเงิ
้
นสําหรับปี และสําหรับไตรมาสซึ่งจัดทําและนําเสนอตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน





จัดให้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิ ภ าพ เพื่ อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในและการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติตามหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ด้ วย
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

6. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
 รายงานให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
 รายงานให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กรทังในด้
้ านบวกและลบ ด้ วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. นโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้ าภายใต้ เงื่อนไขที่
เป็ นธรรม
 ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถก
ู ต้ องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้
ลูกค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงในโฆษณาหรื อในการ
สื่อสารช่องทาง
อื่นกับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรื อเงื่อนไข
ใดๆ ของสินค้ าและบริการ
 รักษาความลับของลูกค้ าและไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
 ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยความรวดเร็ วและจัดให้ มีระบบและช่องทางให้ ลก
ู ค้ า
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ าและบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
 ปฏิบ ัติต่อ ลูกค้ าและเจ้ าหนี อ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
 ปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญาหรื อ เงื่ อ นไขที่ ต กลงกัน ไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต าม
เงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ ต้องรี บแจ้ งต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่ วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ ไข
 ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้ นการเรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจ
ุ ริ ตใน
การค้ ากับคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้
 หากมี ข้ อมู ล ว่ า มี ก ารเรี ย กรั บ หรื อ จ่ า ยผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ สุ จ ริ ต เกิ ด ขึ น
้ พึ ง เปิ ดเผย
รายละเอียดต่อคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยความยุติธรรมและรวดเร็ว
 รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถก
ู ต้ อง ครบถ้ วนและตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ
9. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน
 ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สน
ิ ของพนักงาน







การแต่งตังและโยกย้
้
ายพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษต้ องกระทําด้ วยความ
สุจริตและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาเรี ยนรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานโดยให้ โอกาสอย่าง
ทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

10. นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า
 ประพฤติปฏิบต
ั ิภายใต้ กติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจ
ุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่งขัน เป็ นต้ น
 ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ
่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
11. นโยบายในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน และการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอื่น
 พึ ง ปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ซื่ อ สัต ย์ โปร่ ง ใส และพึ ง งดเว้ นการให้ ข องขวั ญ แก่
ผู้บงั คับบัญชาหรื อรับของขวัญจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา
 เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นรวมทังฝ่
้ ายจัดการ
 ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบต
ั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทําใดๆ
อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
 พึงเป็ นผู้มีวินย
ั และประพฤติตามกฎหมายตามกฎระเบียบขององค์กร และประเพณีอนั ดีงาม
ไม่วา่ จะระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
 ร่ วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นนํ ้าใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
พึงหลีกเลี่ยงการทําการใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของบริ ษัท หรื อเป็ น
ปั ญหาแก่บริ ษัทในภายหลัง
12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
 รับผิดชอบและยึดมัน
่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
ที่องค์กรตังอยู
้ ่
 ดําเนินกิจกรรม เพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชนและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ชม
ุ ชนที่
บริษัทตังอยู
้ ม่ ีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดําเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน
 ป้องกันอุบต
ั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับตํ่ากว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
 ตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และอย่างมีประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และชุมชน อัน เนื่ องมาจากการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท โดยให้ ความร่ วมมื ออย่างเต็มที่ กับ
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อให้ ระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สนิ หรื อลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรื อจากการทุจริต
ตลอดจนได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทว่าจ้ าง บริ ษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลภายนอก ทําหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ ทําให้ บริษัทมีการปรับปรุงตนเองให้ ทนั ต่อสภาพแวดล้ อม
ทังภายในและภายนอกที
้
่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยประสานงานผู้จดั การส่วนพัฒนาระบบของบริษัทและ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในงานตรวจสอบให้ ดียิ่งขึ ้นใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษัท
รวมถึงกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2562 จากการตรวจสอบภายใน
การประเมินความเสี่ยงและการสอบถามจากฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไม่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพ
การดําเนินงานปั จจุบนั โดยมีสาระสําคัญดังนี ้
1. การควบคุมภายในองคกร
บริษัทมีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดย
คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อม และ
ได้ มีการทบทวนการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ อยูเ่ ป็ นประจํา เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์ขณะนัน้
บริษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้ าที่และความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการออกจากกัน
ให้ สามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ พร้ อมทังสื
้ ่อสารให้ ฝ่ายบริหารและพนักงานรับทราบเพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ คนปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อตรง ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
ซึง่ รวมถึงการไม่คอร์ รัปชัน่ อันก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรด้ วย
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารทําหน้ าที่ดแู ลและบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจ มีการกําหนดแผนงานและขันตอนการดํ
้
าเนินงานที่ชดั เจน ตลอดจนมีการติดตามผลการ
้ ้ บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความ
จัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ รวมทังผู
เสี่ยงและได้ มีการสื่อสารให้ พนักงานรับทราบ และถือปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านการ
ทุจริ ต และห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเหมาะสมกับธุรกิจ
โดยได้ เปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง
ครบถ้ วนและสะท้ อนถึงการดําเนินงานของบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทได้ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และ วงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่าง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน รวมทังได้
้ จดั ให้ มีระเบีบบวิธีการปฏิบตั ิทเกี่ยวกับการทําธุรกรรมด้ านการเงิน การ
จัดซื ้อ และการบริหารทัว่ ไปที่รัดกุมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันการใช้ อํานาจหน้ าที่ในการนําทรัพย์สนิ
ของบริษัทไปใช้ โดยมิชอบ หรื อเกินกว่าอํานาจอนุมตั ิที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท ตลอดจนมีมาตรการที่จะ
ติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
้
ที่
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนและกฎเกณฑ์
เกี่ยวข้ องโดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดขอบบริษัทเป็ นสําคัญ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทได้ นําเสนอข้ อมูลและเอกสารประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอแก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทใช้ พิจารณาประกอบการตัดสินใจ
รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีและบัญชีตา่ งๆ ไว้ อย่างครบถ้ วน
เป็ นหมวดหมูใ่ นสถานที่ที่มีความปลอดภัยตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลทังภายในและภายนอกองค์
้
กร และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่กําหนดไว้
5. ระบบการติดตาม
บริษัทได้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย
กรณีที่มีความแตกต่างจะพิจารณาทบทวนและปรับการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่
การควบคุมภายในได้ ดําเนินการอย่างครบถ้ วน ในการนี ้ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด ในฐานะผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมของระบบต่างๆ
และตรวจติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มีการประชุมร่วมกัน
เป็ นประจําทุกไตรมาส กรณีที่ตรวจพบข้ อบกพร่องที่มีสาระสําคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ พิจารณาดําเนินการปรับปรุง
และมีการตรวจติดตามความคืบหน้ าในการ
ปรับปรุงข้ อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี
ไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในแต่ประการใด

ผูตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อบริษัทตรวจสอบภายใน
ชื่อหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒทิ างการศึกษา / วุฒบิ ัตร

ประสบการณ์ ทาํ งาน

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด
นางสาววรลักษณ์ ลิ ้มสุขประเสริฐ
กรรมการผู้จดั การ
ปริญญาตรี บญ
ั ชี เกียรตินิยมอันดับสองมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
2538 – 2545
บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด
2546 – 2547
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
2548 – ปั จจุบนั
บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชนั่ จํากัด
 สัมมนาเชิงปฏิบต
ั ิการ TSQC1 แบบเจาะลึก ด้ าน Monitoring
และ EQCR สําหรับสํานักงานสอบบัญชีตลาดทุน


แนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับ ที่ 1(TSQC1)
สําหรับสํานักงานสอบบัญชี



COSO Internal Control Integrated Framework Update 2013



การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบภายใน



การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการสําหรับระบบขายและลูกหนี ้



กรอบการบริหารความเสี่ยง



TFRS 15 มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่ องการรับรู้รายได้ ของ
กิจการ

