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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ให้ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ และถกูต้องตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี มีความโปรงใส ถกูต้องและเช่ือถือได้ 

ทัง้นี ้หลกัการและสาระสําคญัของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาแนวทางการ

ควบคมุ 5 ด้าน คือ  

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย  และแผนกลยทุธ์ไว้อย่างชดัเจน เพ่ือเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และพนักงาน ประกอบกับมีการทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้การ

ปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

2. การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล และ

รายงานความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทําทะเบียนความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกําหนดปัจจัยความเสี่ยง การควบคุมความเส่ียงที่

ดําเนินการ แผนจดัการความเสี่ยง รายละเอียดจะอยู่ในหวัข้อปัจจยัเสี่ยง 

3. กิจการการควบคมุ 

  บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีการทํางานในด้านต่างๆ ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุ

ย่อย 4 คณะ อนัได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพ่ือทํางาน และมีการสอบทานงานระหว่างกนั โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกําหนด

แผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการทําหน้าที่สอดส่อง และติดตามหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนให้

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้มีการควบคมุภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามหลกัการควบคมุภายในที่ดี 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้การดําเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง 

4. สารสนเทศการสื่อสาร 

บริษัทฯ มีการพฒันาระบบสาระสนเทศ และระบบฐานข้อมลูภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานใช้เป็นช่องทางในการ

ส่ือสารภายใน ประกอบกบัให้พนกังานสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังาน และขณะเดียวกนัมีการเผยแพร่ข้อมลูผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ สามารถได้ทราบข้อมลูของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเผยข้อมลู

ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทกุ 6 เดือน และการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน 

5. การติดตามและประเมินผล 

บริษัทฯ มีการติดตามการปฏิบติัตามเป้าหมายที่ระบไุว้ในแผนการปฏิบติัการประจําปีอย่างต่อเน่ือง โดยมีการรายงาน

ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอให้กรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุไตรมาส 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2555 

• ครัง้ที่ 1/2555  หน่วยงาน :  โรงกรองนํา้บางปะอิน 

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความพอเพียง และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของโรงกรองนํา้บางปะอิน จากการ
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ตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า โรงกรองนํา้บางปะอินมีการกําหนดแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละกระบวนการแต่ยงัไม่ได้รับการ

อนมุติัอย่างเป็นทางการโดยผู้ มีอํานาจ ประกอบกับการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบติังานที่กําหนดระหว่างผู้บริหารกับ

พนกังานแตล่ะสว่นงานในโครงการไมเ่พียงพอ ซึง่อาจจะกระทบตอ่ประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของโครงการ 

 

• ครัง้ที่ 2/2555   หน่วยงาน :  ฝ่ายการตลาด  

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองการขยายกลุม่ผู้ ใช้นํา้รายใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีกระบวนการบริหารจดัการ และ

การควบคุมท่ีเพียงพอในการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่มี

กระบวนการบริหารจดัการและการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยมีการจดัทําแผนการขยายกลุ่มผู้ ใช้นํา้รายใหม่ มี

การกําหนดความรับผิดชอบในการจดัทําทะเบียนผู้ใช้นํา้รายใหม ่มีการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของทะเบียนผู้ ใช้นํา้รายใหม ่

มีการกํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน และมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานให้

ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ําเสมอเพ่ือติดตามความคืบหน้าของงาน 

 

• ครัง้ที่ 3/2555   หน่วยงาน :  ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการบริหารจดัการโครงการใหมเ่ก่ียวกบัการบําบดันํา้เสีย และธรุกิจพลงังานทางเลือก ประกอบกบั

ความพร้อมของการดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดทําแผนโครงการบําบัดนํา้เสียชุมชน และธุรกิจ

พลังงานทางเลือก มีกระบวนการควบคุม การกํากับดูแล และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสมในการดําเนิน

โครงการนัน้ๆ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาโครงการบําบัดนํา้เสีย และโครงการธุรกิจพลังงานทางเลือกมี

กระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้บริหารจัดการในแต่ละกิจกรรมของ

กระบวนการปฏิบติังานที่จะสามารถบรรลผุลการปฏิบติังานตามที่คาดหวงัได้ 

 

• ครัง้ที่ 4/2555    หน่วยงาน :  สว่นบริหาร บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

สว่นทรัพยากรบคุคลและบญัชี บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 

 เป็นการตรวจสอบเร่ืองการพฒันาศกัยภาพบคุลากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่าการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรสอดคล้องกบัการขยายธุรกิจ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า บริษัททัง้สองมีกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของบคุลากรตามควร โดยบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั เน้นที่การพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันาบคุลากรรายตําแหน่ง

ซึง่จดัทําข้อมลูการประเมิน Competency รายบคุคล และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั มีการพฒันาบคุลากร 6 ด้าน ซึง่

ผู้บริหารจะให้ความสําคญักบัการทบทวนและพฒันากากรปฏิบติังาน มีการกําหนดเป้าหมายเก่ียวกบัการพฒันาพนกังาน มีการ

จดัทําแผนการฝึกอบรมและสมัมนาประจําปี 

 

• ครัง้ที่ 5/2555    หน่วยงาน :  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการพฒันาศกัยภาพบคุลากร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มัน่ใจว่าการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ จากการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่าการพฒันาศกัยภาพบุคลากรของฝ่ายทรัพยากร

บคุคลและธรุการสอดคล้องกบัการขยายธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริหารคาดหวงั โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้บริหารจดัการใน

แต่ละกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะสามารถบรรลุผลการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังได้ มีการจัดทําแผนพัฒนาราย

ตําแหน่ง  
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• ครัง้ที่ 6/2555    หน่วยงาน :  โรงกรองนํา้ทัง้ 5 แหง่ 

เป็นการตรวจสอบเร่ืองการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเพียงพอและความมี

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจดัการการปฏิบติังานตามแผนฉกุเฉินของโรงกรองนํา้แตล่ะแหง่ จากการตรวจสอบสามารถสรุป

ได้ว่าการปฏิบติัตามแผนกฉกุเฉินของโรงกรองนํา้ทัง้ 5 แห่ง ยงัอยู่ในระหว่างดําเนินการตามนโยบายที่ฝ่ายบริหารคาดหวงั มีการ

จดัทําคู่มือการปฏิบติังาน (Operation Manual) แผนฉกุเฉินกรณีต่างๆ (Emergency Plan) และในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการจดัทํา

คู่มือการจดัการเหตกุารณ์ (Incident Management) เพ่ือให้การบริหารเหตกุารณ์ของโรงกรองนํา้ทุกแห่งปฏิบติัไปในแนวทาง

เดียวกนั 

ทัง้นี ้จากการตรวจสอบภายในทกุครัง้ผู้ตรวจสอบภายในมีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนักบัฝ่ายบริหารและ

ผู้ปฏิบติังานที่ได้รับการตรวจสอบ ชีแ้จงข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินการ เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไข

กระบวนการปฏิบติั เพ่ือให้งานบรรลผุลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัมีการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้เสนอแนะฝ่ายบริหารไปแล้วนัน้ วา่ได้มีการนําไปปฏิบติั ปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลหรือไมเ่พียงใด 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างย่ิง โดยอาศยัการพิจารณาจากข้อมลูการประเมิน

ความเส่ียงระดบัองค์กร  และการวิเคราะห์งบ เพ่ือกําหนดเป็นแผนงานตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นความเพียงพอและความมีประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการ

ดําเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคณุภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และ 

ISO 14001 : 2004 อย่างตอ่เน่ือง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถอืหุ้น 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียม ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้จัดทําเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งลงนามอนมุติัจากประธานกรรมการบริษัท มีการระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตัง้ของ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒิุ 3 ท่าน ซึง่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การเงิน การ

บญัชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และ

นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งได้รวมถึงการประชุมหารือร่วมกับ

ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชมุและการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส          ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามที่

กําหนดไว้ในกฎบตัรโดยครบถ้วน ปรากฏสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้

• สอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โปร่งใส และการเปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอของงบการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2555 ของบริษัท และบริษัทย่อย ก่อนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

• สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เพียงพอท่ีสามารถป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการทจุริต 

• สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

• สอบทานงานตรวจสอบภายในโดยให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจําปี  รับทราบผลการ

ตรวจสอบ รวมทัง้แนะแนวทางการรายงานติดตามผล การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน

ดําเนินการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

โดยได้พิจารณาเสนอแต่งตัง้ให้คณุศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3844 และ/หรือ 

คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 และ/หรือ คณุกฤษฎา    เลิศวนา ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขท่ี 4958 แห่งบริษัทสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2555 ซึ่งมีคณุสมบติัเป็นท่ีน่าเช่ือถือและปฏิบติัหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบญัชีการ

สอบบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,235,000 บาท ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเหน็ชอบและนําเสนอในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2555 งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดัทําขึน้

ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ มีความถกูต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ระบบการควบคมุภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

      

        

       (นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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