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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัทให้ควำมสำคัญ และตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกลไกสำคัญที่จะสร้ำงควำมมั่นใจต่อฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ ช่วยให้กำรดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม และบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ได้ตั้งไว้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน ดูแลระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอ
และถูกต้อ งตำมหลัก กำรของกำรก ำกั บดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี มีควำมโปรงใส ถูกต้อ งและเชื่อ ถือ ได้ในกำรประชุม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ผ่ำนมำได้แต่งตั้ง ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน
ร่วมกับส่วนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดได้มอบหมำยให้นำงสำวกรกช วน
สวัสดิ ตำแหน่ง ผู้จัดกำรตรวจสอบภำยในและควำมเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ำ มี
ควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในมำเป็นระยะ 11 ปี และเคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่
หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชีอมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIATและหลักสูตร COSO:2013ภำคทฤษฎี
และปฏิบัติ โดย บริษัทฯ มีส่วนตรวจสอบภำยใน โดยมีตำแหน่งผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ผ่ำนกำรอบรมในหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อทำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในและดำเนินกำรตรวจสอบ
เองจ ำนวน 1 ครั้ ง และท ำหน้ ำ ที่ ป ระสำนงำนกั บ ผู้ ตรวจสอบภำยในจำก บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ำกั ด เพื่ อ ด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบจำนวน 3 ครั้ง และมีกำรตรวจสอบภำยในประเด็นสำคัญที่ฝ่ำยจัดกำรมอบหมำยเพิ่มเติมจำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ส่วน
ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นควำมเป็นอิสระใน
กำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรตรวจสอบภำยในตำมแนวปฏิบัติแห่งมำตรฐำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
และกรอบแนวทำงปฏิ บั ติ ด้ ำ นกำรควบคุ ม ภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตำมหลักกำรและสำระสำคัญของกำรประเมิน ในปี 2558 มีกำรตรวจสอบภำยในตำม
แผนงำนทั้งสิ้น 3 ครั้งและมีกำรตรวจติดตำมผลกำรดำเนินกำร 1 ครั้ง และตรวจสอบพิเศษตำมคำร้องขอของฝ่ำยจัดกำรจำนวน
1 ครั้ง
การตรวจสอบภายใน
ครั้งที่ 1 กำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อ กำรจ่ำยน้ำให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และตรวจสอบเรื่องกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรส่งน้ำของท่อ ประธำน (BTM) เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดมี
กระบวนกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และสำมำรถนำไปปฎิบัติได้จริง
ครั้งที่ 2 กำรควบคุมควำมเสี่ยงเพี่อให้กำรก่อ สร้ำงโรงผลิตน้ำประปำ แห่งที่2 ที่อ ำเภอกระทุ่มแบน แล้วเสร็จตำม
กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนดมีกระบวนกำรควบคุมภำยใน และนำไปปฏิบัติแล้วเสร็จตำม
แผนงำนไม่เกิดควำมล่ำช้ำ
ครั้งที่ 3 กำรคัดเลือกผู้ขำย/ผู้ให้บริกำร และกำรเปรียบเทียบรำคำ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจกระบวนกำรคัดเลือกผู้ขำย/ผู้
ให้บริกำร และมีกำรเปรียบเทียบรำคำมีกำรควบคุมที่ดีเพียงพอ มีกำรปฎิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้และมีประสิทธิผล
ครั้งที่ 4 เป็นกำรตรวจติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขนั้น ฝ่ำย
จัดกำรได้มีกำรนำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล หรือผู้บริหำรระดับสูงได้ยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ และ
มีแนวทำงกำรจัดกำรเพื่อทำให้ควำมเสี่ยงได้บรรเทำลงจนกระทั่งยอมรับได้ อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรตรวจสอบภำยในและกำร
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ตรวจติดตำมกำรดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อเสนอแนะ ทบทวน
สถำนะกำรดำเนินงำนและกำรดำเนินกำร และนำผลกำรตรวจสอบให้ฝ่ำยจัดกำรเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรทำงำน หรือกำร
ควบคุมกระบวนกำรทำงำนเพื่อก่อให้เกิ ดประสิทธิภำพและประสิทธิผลและพอเพียงตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบภำยในที่ได้
กำหนดไว้
นอกจำกนี้ ยังมีกำรตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยจัดกำร ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบพิเศษนอกเหนือจำกแผนกำร
ตรวจ สอบประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้ งสิ้น 1 ครั้ง คือ งำนตรวจสอบระบกำร
ใช้งำนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมงำน และกำรเข้ำถึงข้อมูลว่ำเป็นไปตำมที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เพื่อมิให้ข้อมูลเกิดกำร
รั่วไหลหรือสูญหำย ทั้งนี้เพื่อรักษำข้อมูลที่มีควำมจำเป็นและสำคัญ เหมำะสมกับระดับผู้ใช้งำนเพื่อวำงแผนกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
งำนปัจจุบันหรืองำนที่มีควำมสำคัญต่อกำรตัดสินใจขององค์กรในอนำคต งำนเกี่ยวกับด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนทำง
กำรเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยมีบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด กำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อ ง เชื่อ ถือ ได้ ตำมมำตรฐำนบัญ ชีสำกล กำรดำเนินธุร กิจของบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ผลกำรดำเนินกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำนและกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผลเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรเป็นอย่ำงยิ่ง โดยอำศัยกำรพิจำรณำจำกข้อมูลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร และกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน เพื่อกำหนดเป็นแผนงำนตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นควำมเพียงพอและควำมมี
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท นอกจำกนี้บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมผล
กำรดำเนิ นงำนผ่ำนระบบกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรคุณ ภำพ และระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อ มภำยในบริษัทฯ ตำม
มำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001: 2004 ตำมลำดับอย่ำงต่อเนื่อง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) (บริษั ทฯ) โดยกำรแต่งตั้งของคณะกรรมกำรบริษัท
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่ำน ซึ่งมีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ โดยมีนำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ และนำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผู้จัดกำรส่วน
ตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำใน
เรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมร่วมกันจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกำรประชุมร่วมกับ
ผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้
1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
เพื่อให้มั่นใจว่ำ ระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินอย่ำง
เพียงพอ รวมทั้งกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน ระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ
ได้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ และตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรำย0ไตรมำส และงบกำรเงิน ประจำปี
2558 มีควำมถูกต้องในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
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บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

2. กำรสอบทำนงำนตรวจสอบภำยใน
โดยพิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม และมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมัติขอบเขต แผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปี 2558 และพิจำรณำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภำยในรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส พบว่ำ กำรควบคุม
ภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำน และระบบงำนสำคัญมีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็น
ประโยชน์ในกำรปฏิ บัติง ำนและมีก ำรติด ตำมฝ่ ำ ยบริ ห ำร และฝ่ำยจัดกำร ให้ดำเนินก ำรปรับ ปรุงแก้ไ ฃให้เ ป็ นไปตำมตำม
ข้อเสนอแนะของกำรตรวจสอบภำยใน มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสำระสำคัญ
3. พิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมตรวจสอบได้มีกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ของโครงกำรย้ำยสถำนีสูบน้ำ
ดิบ โดยมีกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ หน่วยธุรกิจบำงปะอิน โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2015 บริษัทฯ เข้ำทำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัท ช.กำรช่ำง จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำงและเข้ำทำสัญญำ
เช่ำที่ดิน กับบริษัท ที่ดินบำงปะอิน จำกัด เพื่อดำเนินโครงกำรดังกล่ำว เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ
4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำคั ดเลือ กเสนอแต่ งตั้ ง และเสนอค่ำ ตอบแทนผู้สอบบั ญ ชี เพื่ อ น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร กำรให้คำปรึกษำในมำตรฐำนบัญชี กำรสอบ
บัญชีและกำรรับรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ
ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเสนอแต่งตั้งให้ นำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เลขที่ 5238 และ/หรือ นำงสำวสุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และ/หรือ นำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบ
บัญ ชีรับอนุญ ำตเลขที่ 5313แห่ง บริษัท สำนั กงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท ประจำปี 2558 ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นที่น่ำเชื่อถือและปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกำรบัญชีกำรสอบบัญชี โดยกำหนดค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350000 บำท ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจ ำรณำ ให้ควำมเห็นชอบและนำเสนอในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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