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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมิ นระบบการควบคุมภายใน
บริษทั มุง่ มันกั
่ บกลยุทุ ธ์ระยะยาวเพื่ อความเจริ
่
ญเติบโตอย่างยังยื
่ น และมุง่ เน้นถึงความสาคัญของการค้าที่เป็
่ นธรรมและการกากับดูแู ล
กิจการทีด่ เี พือ่ ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในถูกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
แนวทางดังกล่าว เพือ่ ควบคุุม กากับดูแู ลและตรวจสอบกระบวนการทางธุุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้องกับ การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิ
บาลและนโยบายต่อต้านการทุุจริต เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการกากับดูแู ลกิจการ การบริหารความเสีย่ งและการบริหารด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ ยังคงความมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุุรกิจที่เปลี
่ ่ยนแปลง
่

คณะกรรมการการตรวจสอบ
ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ 3 ท่าน โดยมีนายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม เป็ น
ประธาน นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์ และนายอภิชาติ สุทธิศลิ ธรรมเป็ นสมาชิกคณะกรรมการ โดยมีผลการเข้าร่วมประชุมประจาปี
งบประมาณ 2564/65 มีดงั นี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอิม

2.

นายณัฐวุฒ ิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์

3.

นายอภิชาติ สุทธิศลิ ธรรม

ตาแหน่ง

จา นวนการเข้าร่วมประชุมในปี
2564/65

ประธาน
สมาชิก
สมาชิก

6/6

เฉลี่ยร้อยละ

6/6
6/6

100

หน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดงั นี้
1. งบการเงิ น
ทวนสอบงบการเงิน ประเด็นทางบัญชีและการรายงานทีส่ าคัญ รวมถึงธุรกรรมทีซ่ บั ซ้อน ผิดปกติ และประเด็นทีม่ ี
ความสาคัญอย่างมาก
หารือกับฝ่ ายบริหารของบริษทั และผูต้ รวจสอบภายนอกเกีย่ วกับผลการตรวจสอบ ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง และการดาเนินการ
ของฝ่ ายบริหาร เพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ งทีร่ ะบุให้เหลือน้อยทีส่ ุด และทบทวนประสิทธิผลของการควบคุมภายในใน
กระบวนการรายงานทางการเงิน
2. การควบคุมภายใน
ตรวจสอบให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินกิจกรรมของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ข้อบังคับ ขัน้ ตอน และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษทั
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ทวนสอบประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การนาข้อเสนอแนะในประเด็นการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในและภายนอกไปใช้
ทวนสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และกระบวนการกากับดูแลกิจการ
3. ผูต้ รวจสอบภายใน
กากับดูแลและติดตามกระบวนการตรวจสอบภายในของกลุ่มเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการนัน้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ สร้างความมันใจในความเป็
่
นอิสระของผูต้ รวจสอบภายในเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพผลการตรวจสอบ
ทวนสอบและอนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจาปี บุคลากร และทรัพยากรทีจ่ าเป็ นสาหรับการ
ตรวจสอบภายใน และทบทวนประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นวิชาชีพของการตรวจสอบ
ภายใน
อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายในตามความเสีย่ งและแนะนาให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามความเหมาะสม
คานึงถึงประโยชน์ของบริษทั ตลอดจนผลกระทบต่อความเป็ นอิสระและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

โดย

4. การกากับดูแลกิ จการ นโยบาย และขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ
ทาให้มนใจว่
ั ่ าจรรยาบรรณและนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถูกระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดให้มกี าร
จัดการเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและนโยบายป้ องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
5. การจัดการความเสี่ยง
ทวนสอบความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
บริหารความเสีย่ งของบริษทั

นโยบาย

และประสิทธิผลของการดาเนินการตามระบบการ

6. ธุรกรรมของบุคคลที่สาม
ทวนสอบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการเหล่านี้เป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯและมีความสมเหตุสมผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และทวน
สอบรายการทีอ่ าจมีการทุจริตทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั
7. ผูต้ รวจสอบภายนอก
พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ รวมทัง้ ถอดถอนผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบภายนอกในกรณีทไ่ี ม่มฝี ่ ายบริหาร เพื่อทบทวนผลการ
ตรวจสอบและประเด็นอื่นๆ พร้อมเสนอแนะ ทบทวนหรือตรวจสอบรายการใด ๆ หากจาเป็ น
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การประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี งบประมาณ 2564/65 มีการประชุมหก (6) ครัง้ และกรรมการทัง้ หมดได้เข้าร่วมการประชุมเพือ่ หารือเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ฝ่ ายบริหารและผูต้ รวจสอบภายในและภายนอก คณะกรรมการได้แสดงความเห็น สาหรับปี งบประมาณ 2564/65 สรุปได้ดงั นี้
1. ทวนสอบงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงิ นประจา ปี
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั และผูต้ รวจสอบภายนอก ได้ทวนสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของงบการเงิน รายการระหว่างกัน การปรับปรุงรายการบัญชีทส่ี าคัญ และประมาณการทางบัญชีทม่ี ผี ลกระทบต่องบการเงิน
นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเพียงพอของรายการบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูล
องค์ประกอบทัง้ หมดเหล่านี้ชว่ ยให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายตลอดจนมาตรฐานทาง
บัญชีภายใต้หลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ (Generally Accepted Accounting Principles -GAAP) ทีเ่ ชือ่ ถือได้และทันเวลา
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
2. การทบทวนประสิ ทธิ ผลของกระบวนการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนการควบคุมภายในของบริษทั
ร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั
ทาการ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน การจัดการทรัพยากร การควบคุมทรัพย์สนิ การยับยัง้ ข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย การลดขนาด
ความสูญเสียและการลดของเสีย การปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ จรรยาบรรณ และความน่าเชือ่ ถือของการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึง
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ จากรายงานทีน่ าเสนอต่อคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหารของบริษทั ได้ออกแบบ
กลไกการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมโดยมีการนาไปปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
อนึ่งการรายงานข้างต้น ถูกจัดทาขึน้ เมือ่ ต้นปี ตามกรอบการประเมินของ COSO พบว่าการควบคุมภายในของบริษทั มี
ประสิทธิผลอย่างสมเหตุสมผล โดยทีอ่ งค์ประกอบทัง้ ห้า (5) ของ COSO มีอยู่ ได้รบั การปฏิบตั ิ และมีการประยุกต์ใช้
หลักการพืน้ ฐานและควบคุมตามทีก่ าหนด
3. การกากับดูแลกิ จกรรมการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนประจาปี และระยะยาวของแผนกตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามกรอบการปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างประเทศ (International Professional Practices Framework - IPPF) ทีส่ ถาบันผู้
ตรวจสอบภายในยอมรับและผลการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ให้คาแนะนาและติดตามการดาเนินการแก้ไข
สาหรับประเด็นสาคัญของธรรมาภิบาลทีด่ แี ละการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
คณะกรรมการยังได้อนุมตั กิ ฎบัตรการตรวจสอบภายในและทบทวนงบประมาณประจาปี การพัฒนาบุคลากร การจัดหา และ
แผนการฝึกอบรม
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4. การทบทวนกระบวนการกากับดูแล
คณะกรรมการได้ทบทวนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ระเบียบการทางธุรกิจ ธุรกรรมระหว่างกันหรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกันภายในกลุ่มบริษทั
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตาม
จริยธรรมและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล
5. ทบทวนกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
.

คณะกรรมการร่วมกับฝ่ ายบริหาร
ได้ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ตลอดจนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง แผนงาน และแนวทางการการจัดการความเสีย่ ง ทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานของกลุ่ม
บริษทั อย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการยังให้คาแนะนาสาหรับการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ จัดการกับเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝั น
และความเสีย่ งใหม่ทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้
6.

การทวนสอบรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทวนสอบรายการระหว่างกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนทีค่ ณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาให้มคี วามสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
คณะกรรมการพบว่ารายการเหล่านี้เกิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจตามปกติเพื่อประโยชน์ของบริษทั
โปร่งใส และเปิ ดเผยอย่างถูกต้องตามข้อกาหนดและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

มีความสมเหตุสมผล

7. การแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายนอก ประจาปี งบประมาณ 2564/65
คณะกรรมการให้การรับรอง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ในฐานะผูต้ รวจสอบภายนอกของบริษทั สาหรับปี งบประมาณ
2564/65 พร้อมค่าสอบบัญชี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั และการอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี 2563 คณะกรรมการได้รว่ มกับผูต้ รวจสอบภายนอกในการกาหนดขอบเขต แนวทาง และแผนงาน ร่วมกับความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านและความคิดเห็นอย่างมืออาชีพ โดยเน้นทีก่ ารนาเสนอข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบด้วยความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความ
เป็ นอิสระ พร้อมทัง้ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ ประโยชน์ทเ่ี ท่าเทียมกันของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการมีความเห็นว่า
งบการเงินของบริษทั มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปนอกจากนี
่
้บริษทั ยังปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้และภาระผูกพันทางธุรกิจ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอ
พร้อมดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด มหำชน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2564/65 (56-1 One Report)

ในนามคณะกรรมการ

นายอับดุล คุดุส โหมด นาอิม
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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