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เอกสารแนบที ่4 หน้าที ่1 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและการประเมินระบบการควบคมุภายใน 
 

บรษิทัมุง่มัน่กบักลยุทุธร์ะยะยาวเพื่่อความเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื และมุง่เน้นถงึความส าคญัของการคา้ที่่เป็นธรรมและการก ากบัดูแูล
กจิการทีด่เีพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในถูกจดัตัง้ขึน้ตาม
แนวทางดงักล่าว เพือ่ควบคุุม ก ากบัดูแูลและตรวจสอบกระบวนการทางธุุรกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบั การปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิ
บาลและนโยบายต่อตา้นการทุุจรติ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การก ากบัดูแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่งและการบรหิารดา้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ ยงัคงความมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุุรกจิที่่เปลี่่ยนแปลง 
 

คณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้3 ท่าน โดยมนีายอบัดุล คุดุส บนิ โหมด นาอมิ เป็น

ประธาน นายณฐัวุฒ ิ ฉตัรเลศิพพิฒัน์ และนายอภชิาต ิ สุทธศิลิธรรมเป็นสมาชกิคณะกรรมการ โดยมผีลการเขา้รว่มประชุมประจ าปี

งบประมาณ 2564/65 มดีงันี้ 
 

ล าดบั รายชื่อ ต าแหน่ง จ า นวนการเขา้ร่วมประชุมในปี  
2564/65 

1. นายอบัดุล คุดุส บนิ โหมด นาอมิ ประธาน 6/6 

2. นายณฐัวุฒ ิฉตัรเลศิพพิฒัน์ สมาชกิ 6/6 

3. นายอภชิาต ิสทุธศิลิธรรม สมาชกิ 6/6 

เฉล่ียร้อยละ 100 
 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมมีดงัน้ี 
 

1. งบการเงิน 
 

ทวนสอบงบการเงนิ ประเดน็ทางบญัชแีละการรายงานทีส่ าคญั รวมถงึธุรกรรมทีซ่บัซอ้น ผดิปกต ิ และประเดน็ทีม่ ี
ความส าคญัอย่างมาก 
 

หารอืกบัฝ่ายบรหิารของบรษิทัและผูต้รวจสอบภายนอกเกีย่วกบัผลการตรวจสอบ ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง และการด าเนินการ
ของฝ่ายบรหิาร เพือ่ลดผลกระทบจากความเสีย่งทีร่ะบุใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด และทบทวนประสทิธผิลของการควบคุมภายในใน
กระบวนการรายงานทางการเงนิ 
 

2. การควบคมุภายใน 
 

ตรวจสอบใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินกจิกรรมของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมาย ขอ้บงัคบั ขัน้ตอน และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ รวมถงึกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 
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ทวนสอบประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถงึการควบคุมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การน าขอ้เสนอแนะในประเดน็การตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและภายนอกไปใช ้
 

ทวนสอบประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และกระบวนการก ากบัดแูลกจิการ 
 

3. ผูต้รวจสอบภายใน 
 

ก ากบัดแูลและตดิตามกระบวนการตรวจสอบภายในของกลุ่มเพื่อใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการนัน้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจในความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพผลการตรวจสอบ 
 
ทวนสอบและอนุมตักิฎบตัรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจ าปี บุคลากร และทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ตรวจสอบภายใน และทบทวนประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัดิา้นวชิาชพีของการตรวจสอบ
ภายใน 
 
อนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในตามความเสีย่งและแนะน าใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั ตลอดจนผลกระทบต่อความเป็นอสิระและวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
 

4. การก ากบัดแูลกิจการ นโยบาย และขัน้ตอนปฏิบติั 
 
ท าใหม้ัน่ใจวา่จรรยาบรรณและนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถูกระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัใหม้กีาร
จดัการเพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและส่งเสรมิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและนโยบายป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

 

5. การจดัการความเส่ียง 
 

ทวนสอบความเพยีงพอของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง นโยบาย และประสทิธผิลของการด าเนินการตามระบบการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

 

6. ธรุกรรมของบุคคลท่ีสาม 
 

ทวนสอบรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการเหล่านี้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์และมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทั และทวน
สอบรายการทีอ่าจมกีารทุจรติทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั  
 

7. ผูต้รวจสอบภายนอก 
 

พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ รวมทัง้ถอดถอนผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชตี่อ
คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนเขา้รว่มประชุมกบัผูต้รวจสอบภายนอกในกรณีทีไ่มม่ฝ่ีายบรหิาร เพื่อทบทวนผลการ
ตรวจสอบและประเดน็อื่นๆ พรอ้มเสนอแนะ ทบทวนหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ หากจ าเป็น 
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การประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ในปีงบประมาณ 2564/65 มกีารประชุมหก (6) ครัง้ และกรรมการทัง้หมดไดเ้ขา้ร่วมการประชุมเพือ่หารอืเกีย่วกบัเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบภายในและภายนอก คณะกรรมการไดแ้สดงความเหน็ ส าหรบัปีงบประมาณ 2564/65 สรุปไดด้งันี้ 
 
 

1. ทวนสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ า ปี 
 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มบรษิทั และผูต้รวจสอบภายนอก ไดท้วนสอบความถูกตอ้งและครบถว้น
ของงบการเงนิ รายการระหวา่งกนั การปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ าคญั และประมาณการทางบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ 
นอกจากนี้ ยงัไดท้บทวนองคป์ระกอบอื่นๆ เชน่ ความถูกตอ้ง ความครบถว้น และความเพยีงพอของรายการบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลู 
 

องคป์ระกอบทัง้หมดเหล่านี้ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่การจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายตลอดจนมาตรฐานทาง
บญัชภีายใตห้ลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles -GAAP) ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละทนัเวลา 
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอเพือ่ประโยชน์ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

2. การทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการควบคมุภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนการควบคุมภายในของบรษิทั รว่มกบัฝ่ายตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษิทั ท าการ
ตรวจสอบการปฏบิตังิาน การจดัการทรพัยากร การควบคุมทรพัยส์นิ การยบัยัง้ขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหาย การลดขนาด
ความสญูเสยีและการลดของเสยี การปฏบิตัทิีผ่ดิจรรยาบรรณ และความน่าเชือ่ถอืของการรายงานขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึ
การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั จากรายงานทีน่ าเสนอต่อคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัไดอ้อกแบบ
กลไกการควบคุมทีเ่พยีงพอและเหมาะสมโดยมกีารน าไปปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ 

 

อนึ่งการรายงานขา้งตน้ ถูกจดัท าขึน้เมือ่ตน้ปีตามกรอบการประเมนิของ COSO พบวา่การควบคุมภายในของบรษิทั มี
ประสทิธผิลอยา่งสมเหตุสมผล โดยทีอ่งคป์ระกอบทัง้หา้ (5) ของ COSO มอียู ่ ไดร้บัการปฏบิตั ิ และมกีารประยกุตใ์ช้
หลกัการพืน้ฐานและควบคุมตามทีก่ าหนด 

 

3. การก ากบัดแูลกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการไดท้บทวนแผนกลยุทธ ์ แผนประจ าปีและระยะยาวของแผนกตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษิทั รวมถงึการ
ปฏบิตัติามกรอบการปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งประเทศ (International Professional Practices Framework - IPPF) ทีส่ถาบนัผู้
ตรวจสอบภายในยอมรบัและผลการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการยงัไดใ้หค้ าแนะน าและตดิตามการด าเนินการแกไ้ข
ส าหรบัประเดน็ส าคญัของธรรมาภบิาลทีด่แีละการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
 

คณะกรรมการยงัไดอ้นุมตักิฎบตัรการตรวจสอบภายในและทบทวนงบประมาณประจ าปี การพฒันาบุคลากร การจดัหา และ
แผนการฝึกอบรม 
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4. การทบทวนกระบวนการก ากบัดแูล 
คณะกรรมการไดท้บทวนการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั ระเบยีบการทางธุรกจิ ธุรกรรมระหวา่งกนัหรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัภายในกลุ่มบรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตาม
จรยิธรรมและหลกัปฏบิตัทิางธุรกจิอยา่งสมเหตุสมผล 
 

5. ทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียง 
.  

คณะกรรมการรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ไดท้บทวนประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ตลอดจนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง แผนงาน และแนวทางการการจดัการความเสีย่ง ทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
บรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการยงัใหค้ าแนะน าส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการเพือ่จดัการกบัเหตุการณ์ทีไ่มค่าดฝัน
และความเสีย่งใหมท่างธุรกจิทีเ่กดิขึน้ 

 

6. การทวนสอบรายการระหว่างกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

คณะกรรมการไดท้วนสอบรายการระหวา่งกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ก่อนทีค่ณะกรรมการบรษิทั
จะพจิารณาใหม้คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 
 

คณะกรรมการพบว่ารายการเหล่านี้เกดิขึน้จากการประกอบธุรกจิตามปกตเิพื่อประโยชน์ของบรษิทั มคีวามสมเหตุสมผล 
โปรง่ใส และเปิดเผยอยา่งถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดและหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 
7. การแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2564/65 
 

คณะกรรมการใหก้ารรบัรอง บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ในฐานะผูต้รวจสอบภายนอกของบรษิทัส าหรบัปีงบประมาณ 
2564/65 พรอ้มคา่สอบบญัช ี ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัและการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญั
ประจ าปี 2563 คณะกรรมการไดร้ว่มกบัผูต้รวจสอบภายนอกในการก าหนดขอบเขต แนวทาง และแผนงาน รว่มกบัความ
เป็นอสิระในการปฏบิตังิานและความคดิเหน็อยา่งมอือาชพี โดยเน้นทีก่ารน าเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ 
 

 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดว้ยความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความ
เป็นอสิระ พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเพือ่ประโยชน์ทีเ่ท่าเทยีมกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย คณะกรรมการมคีวามเหน็วา่
งบการเงนิของบรษิทั มคีวามถูกตอ้ง เชือ่ถอืได ้ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปนอกจากนี้บรษิทั ยงัปฏบิตัติาม
กฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละภาระผกูพนัทางธุรกจิ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ มกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ
พรอ้มด าเนินกจิกรรมการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิัท อิงเกรส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั มหำชน 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 2564/65 (56-1 One Report) 

 
  

 

เอกสารแนบที ่4 หน้าที ่5 
 

 ในนามคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

   

นายอบัดุล คุดุส โหมด นาอมิ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


