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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสยีง 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซงึประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทา่น ดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
ถกูต้องตามหลกัการของการกํากบัดแูลกิจการทีดี มีความโปรงใส ถกูต้องและเชือถือได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือวนัที 30 มกราคม 2556 ทีผ่านมาได้แต่งตงัให้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จํากดั ปฏิบตัหิน้าทีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจําปี 2556 ซงึบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดัได้มอบหมายให้นางสาวกรกช 
วนสวสัดติําแหน่ง ผู้จดัการตรวจสอบภายในและความเสียง เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าทีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัขิอง บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดัและนางสาวกรกช วนสวสัดิ แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าทีดังกล่าว เนืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 10 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสูตรทีเกียวข้องกับการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ได้แก่ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชีอมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIATและหลักสูตร COSO 2013 

ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดย บริษัทฯ ได้ยังได้จัดตงัแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี นางนฤมล  อุดมเกียรติ ตําแหน่งหวัหน้าแผนก
ตรวจสอบภายในซงึมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และผ่านการอบรมในหลักสูตรที
เกียวข้องกบัการตรวจสอบภายใน ได้แก่ Standards of Internal Controls  และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เพือทําหน้าทีประสานงานกับผู้ ตรวจสอบภายในจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทงันีแผนกตรวจสอบภายในจะ
รายงานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบตังิานการตรวจสอบ  
 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบตัิแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทาง
ปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ที
ยอมรับได้ทวัไปตามหลกัการและสาระสําคญัของการประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยพิจารณาหลกัทีจําเป็นในการควบคมุภายในไว้ 5 ด้าน คือ   

1.การควบคมุภายในองค์กร(Control Environment)  

 2. ประเมินความเสียง(Risk Assessment)  

 3. การควบคมุการปฏิบตังิาน(Control Activities)  

 4. ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมลู(Information and Communication)  

 5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities)  

 โดยได้กําหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในจํานวน 5 ครัง และตรวจติดตามประเมินผลจํานวน 1 ครัง ครอบคลุมการ
ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน(Operations Audit)รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฏหมาย และกฏระเบียบทีเกียวข้อง นโยบายและสัญญาต่างๆ (Compliance Audit)โดยสรุปแผนการตรวจสอบและผลการ
ตรวจสอบภายในประจําปี 2556 ได้ดงันี 

 ครังที 1/2556 หน่วยงาน โรงกรองนําบางเลน 
 เป็นการปฏิบตังิานตรวจสอบการดําเนินงานของโรงกรองนําบางเลน ในด้านกระบวนการผลิต ควบคมุคณุภาพ และการ

ซ่อมบํารุง โดยมีวตัถุประสงค์ เพือให้ความเชือมันต่อความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของโรงกรองนํา
บางเลนผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า โรงกรองนําบางเลนมีกระบวนการปฏิบัติงานซึงมีระบบการควบคุมภายในตามควร โดย
สภาพแวดล้อมการควบคุมมีการกําหนดโครงสร้างของโรงกรองนํา มีการกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที ของแต่ละตําแหน่งงาน 
แตอ่ยู่ระหวา่งการทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั มีการกําหนดคู่มือการปฏิบตัิงาน มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานประจําปี มีการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมทีเหมาะสมกับแต่ละตําแหน่ง โดยอยู่ระหว่างการจัดทําแผนการพัฒนา
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พนักงาน เป็นต้น การประเมินความเสียงมีการกําหนดแผนป้องกันและรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น อัคคีภัย คลอรีน
รัวไหล ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เครืองจักรหยุดชะงัก และการเฝ้าระวังคุณภาพนําดิบ เป็นต้น กิจกรรมการควบคุมมีการควบคุม 
ตรวจสอบ และตดิตามการปฏิบตังิานในกิจกรรมทีมีความสําคญั เช่น กระบวนการผลิตนําประปา กระบวนการจดัดการวตัถุดิบ เป็น
ต้น สารสนเทศและการสือสารมีการสือสารให้พนกังานรับทราบนโยบายและเป้าหมายประจําปีผ่านการติดประกาศทีบอร์ด มี
การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ผู้ ทีเกียวข้องรับทราบอย่างสมําเสมอ มีการประชุมติดตามผลการปฏิบตัิงานภายในโรงกรองนํา
อย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้นการติดตามและการประเมินผลมีการติดตามและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน โดยการประชุมอย่างไม่
เป็นทางการและสอบถามปัญหาในการปฏิบตังิานโดยฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 

 ครังที 2/2556 หน่วยงาน โรงผลิตนําประปาปทมุธานีและโครงการอมตะนคร 
 เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานของโรงผลิตนําประปาปทุมธานีและโครงการอมตะนครในกระบวนการ
บํารุงรักษาเครืองจกัรโดยมีวตัถปุระสงค์เพือให้ความมนัใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคมุผลการตรวจสอบสรุปได้
ว่า แผนกซ่อมบํารุง มีกระบวนการปฏิบตัิงานซึงมีระบบการควบคมุภายตามควร โดยมีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานและ
กําหนดแผนการปฏิบตัิงานประจําปี มีการจดัแผนการฝึกอบรมเกียวกบังานด้านซ่อมบํารุงให้กบัพนกังาน มีการจดัทําบญัชีรายชือ
เครืองมือวดัและกําหนดแผนการสอบเทียบเครืองมือวดัประจําปี มีการจดัทําบญัชีรายชือเครืองจกัรและกําหนดแผนการบํารุงรักษา
เครืองจกัรเชิงป้องกนัประจําปี มีการทบทวนแผนการบํารุงรักษาเครืองจกัรทกุปี มีการบนัทกึประวตัิการซ่อมเครืองจักรอุปกรณ์ มี
การจัดทํารายงานการซ่อมบํารุงเครืองจักรประจําวนัให้ผู้บริหารรับทราบ มีการรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการให้
ผู้บริหารรับทราบทกุเดือน 

 ครังที 3/2556 หน่วยงาน บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)  
 เป็นการปฏิบตัิงานตรวจสอบการดําเนินงานของ บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ในเรืองการบริหารจดัการความ

เสียง โดยวตัถุประสงค์เเพือให้ความมนัใจในความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการควบคมุความเสียงในแต่ละกระบวนการ
ทํางานทีกําหนดผลการสอบทานระบบการควบคุมความเสียงในแต่ละกระบวนการทํางาน สรุปได้ว่า บริษัทมีกระบวนการ
ปฏิบตัิงานซงึมีระบบการควบคมุภายในตามควร โดยมีการจัดทําคู่มือการบริหารความเสียงเป็นลายลกัษณ์อักษรซงึระบุเกียวกับ
นโยบายการบริหารความเสียงของบริษัท กรอบการบริหารความเสียง โครงสร้างและบทบาทหน้าทีในการบริหารจดัการความเสียง 
กระบวนการบริหารความเสียง และขนัตอนการนําการบริหารความเสียงไปปฏิบตัิ มีการจดัทําทะเ บียนคมุความเสียง ระบุเกียวกบั
ความเสียงบริษัท สาเหตขุองความเสียง ผลกระทบ ระดบัความรุนแรง และกระบวนการควบคมุทีมีอยู่ มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบใน
การบริหารความเสียงอย่างชัดเจน มีการประชุมร่วมกันกับฝ่ายบริหาร เพือพิจารณาและปรับปรุงความเสียงให้สอดคล้องกับ
เหตกุารณ์ทีเกิดขนึในปัจจบุนัทกุไตรมาส  
 ครังที 4/2556 หน่วยงาน บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนั จํากดั 

 เป็นการปฏิบตังิานตรวจสอบการดําเนินงานของ บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดัและ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนั จํากดั เรืองกระบวนการจดัซือจดัจ้างโดยมีวตัถุประสงค์ เพือให้ความมนัใจในความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคมุในกระบวนการจดัซอืจดัจ้างสรุปได้วา่ บริษัทมีกระบวนการปฏิบตัิงานซงึมีระบบการควบคมุภายในตาม
ควร โดยมีการจดัทําระเบียบจดัซอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีการกําหนดอํานาจอนมุตัใินการสงัซือสินค้า มีการจดัทําทะเบียนคมุผู้ขาย 
(AVL) มีการประเมินผลผู้ขายด้านคณุภาพสินค้าและการจดัส่งสินค้า และมีการติดตามการปฏิบตัิงานของพนกังานโดยหวัหน้างาน 
แตมี่บางส่วนทีควรพิจารณาปรับปรุง เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน 

 ครังที 5/2556 หน่วยงาน บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนั จํากดั 

 เป็นการปฏิบตังิานตรวจสอบการดําเนินงานของ บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดัและ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชนั จํากดัเรืองกระบวนการรับ – จ่ายเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ความมนัใจในความเพียงพอและ
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ประสิทธิผลของการควบคมุในกระบวนการรับจ่ายเงินสรุปได้วา่มีระบบการควบคมุภายในตามควร โดยมีการจดัทําระเบียบการเบิก
เงินสดจากวงเงินสดย่อยเป็นลายลกัษณ์อกัษรมีการกําหนดนิยามค่าใช้จ่ายทีสามารถเบิกจากวงเงินสดย่อย ผู้ มีอํานาจอนมุตัิเบิก
เงินสดย่อย มีการกําหนดผู้ ถือเงินสดย่อย มีการกําหนดระยะเวลาการเคลียร์เงินสดย่อย มีการกําหนดผู้ รับผิดชอบในการบนัทึก
รายการบญัชี และมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการบนัทึกบญัชีโดยหวัหน้างานและเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี
ผ่านการสอบทานและอนมุตัจิากหน่วยงานต้นสงักดั แตมี่บางส่วนทีควรพิจารณาปรับปรุง เพือเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบตังิาน 
 ครังที 6/2556 หน่วยงานผู้ รับการตรวจทกุหน่วยงาน 

 เป็นการตดิตามผลการตรวจสอบภายใน เพือให้มนัใจว่า ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงแก้ไขนนั ฝ่ายจดัการได้มีการนําไป
ปฏิบตัอิย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารระดบัสงูได้ยอมรับความเสียงจากการไม่ปฏิบตัติาม 

 อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบภายในทงั 5ครังและการตรวจตดิตามการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะ ทบทวนสถานะการดําเนินงานและการดําเนินการ และนําผลการ
ตรวจสอบให้ฝ่ายจดัการเพือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทํางาน หรือการควบคมุกระบวนการทํางานเพือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและพอเพียงตามวตัถปุระสงค์การตรวจสอบภายในทีได้กําหนดไว้  

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จดัทําขนึตามหลกัการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป โดยมีบริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ดําเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทงัหมด การเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชือถือได้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้องครบถ้วน 

ผลการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคมุภายในทีเพียงพอและมีประสิทธิผลเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการตรวจสอบภายในขององค์กรเป็นอย่างยิง โดยอาศยัการพิจารณาจากข้อมลูการประเมิน
ความเสียงระดับองค์กรและการวิเคราะห์งบการเงิน เพือกําหนดเป็นแผนงานตรวจสอบโดยมุ่งเน้นความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสียงของบริษัท นอกจากนีบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามผล
การดําเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคณุภาพ และสิงแวดล้อมภายในบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 

และ ISO 14001: 2004 อย่างตอ่เนือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 2 หน้าท ี115 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตงัของคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึงมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก      ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหวัหน้าแผนก
ตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าทีภายใต้ขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบในภารกิจทีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซงึสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรือง
ต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจํานวน 4 ครัง โดยมีการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ซงึสรุปสาระสําคญัได้ดงันี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  

เพือให้มนัใจว่า ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่าง
เพียงพอ รวมทงัการสอบทานรายการระหว่างกนั ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัททีเกียวข้องกนั พร้อมทงัมนัใจได้ว่าบริษัท ฯ 
ได้ดําเนินการตามเงือนไขทางธุรกิจปกต ิและตามหลกัเกณฑ์ทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด เพือประโยชน์ต่อผู้ลงทนุซงึ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 มีความถูก
ต้องในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป 

2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน 

                      โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบตังิาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของแผนกตรวจสอบภายใน ซงึคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในทีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัขิอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปี 2556 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน โดยให้แผนกตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของ
กระบวนการปฏิบตังิาน และระบบงานสําคญัมีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ /หรือ กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบ
ข้อบกพร่องใดๆ ทีเป็นสาระสําคญั 

3. พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตงั และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

      คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี เพือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยคํานงึถงึความน่าเชือถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คําปรึกษาในมาตรฐานบญัชี การสอบบญัชี
และการรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา 

     ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตงัให้ นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที 3844 และ/หรือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3930 และ/หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 4958 แห่งบริษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2556 ซึงมี
คุณสมบตัิเป็นทีน่าเชือถือและปฏิบตัิหน้าทีตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบญัชีการสอบบญัชี โดย กําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,165,000 บาท ให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนําเสนอในที
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

      

        

       (นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว) 
                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

 


