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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
11.1 การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล รวมทัง้แนวทาง 
การก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี คือการมีกระบวนการ
ปฏบิตังิาน แผนการจดัองคก์ร และระบบงานทีด่ ีสามารถน ามาใช้เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
หรอืภารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ด าเนินการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธผิล โดยมสี านกัตรวจสอบภายในซึง่มคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานระบบการปฏบิตังิาน
ในฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรพัยากรต่างๆ ของบริษัท  
อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ มกีารควบคุมการด าเนินงานและการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง เชื่อถือได้
และทนัเวลา มกีารปฏบิตัิตามนโยบายและเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารทบทวนความมปีระสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของ  
ผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีใ่นการพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
ในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และระบบเตอืนภยัความเสีย่ง เพื่อสามารถเตรยีมพรอ้ม
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทัง้การจัดการอบรมให้ความรู ้
กบัผูบ้รหิารและพนักงานถงึแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้เกดิความเขา้ใจและมสี่วนร่วมในการบรหิาร
ความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร โดยฝ่ายบรหิารด าเนินการพจิารณาปัจจยัเสีย่งทีบ่รษิทัประสบอยู่หรอืคาดว่าจะประสบ 
น ามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้จะเกิดขึน้ แล้วก าหนดมาตรการป้องกนัและการจดัการ 
ความเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท น าเสนอคณะกรรมการ  
บรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งพจิารณาความเพยีงพอและเหมาะสม โดยก าหนดใหม้กีารทบทวนระบบและ
ประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งทุกปีและในทุกช่วงเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยมเีลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งท าการตดิตามผลเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอทุก
ไตรมาส และรายงานผลให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงรับทราบ          
เพื่อรายงานคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบโดยรวม ทัง้นี้ ปัจจยัเสีย่งและการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัของ
บรษิทัไดอ้ธบิายไวใ้นหวัขอ้เรื่องปัจจยัเสีย่งหน้า 3-1 ถงึ 3-6 

11.3 คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมนิความเพยีงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีการพิจารณาถึงด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร          
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม 
สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ ไม่มี
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ขอ้บกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั สามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิัท
ย่อยจากการที่ผู้บรหิารหรอืพนักงานน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มีอ านาจ รายงานทางการเงนิของบรษิัท มี
ความถูกตอ้งเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งครบถว้น  

คณะกรรมการบร ิษ ัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และผู ้สอบบ ัญช ี ม ีความ เห ็นสอดคล ้องก ันว ่า 
การด าเนินงานของบริษัท เป็นไปภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานน าไปใช้  
ในทางมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั คอื นางสาววาสนา วฒันานุกูลชยั ผูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาววาสนา วัฒนานุกูลชัย มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
ของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-1 ถงึ 
A3-2) 

ส าหรบัหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของบริษัท คอื นายภาคภูมิ ทวีวทิยรศัมิ ์รองกรรมการผู้จดัการ 
บรหิารและเลขานุการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบดแูล (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า A3-3 ถงึ A3-4) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการ
บรษิัท * ประกอบด้วยกรรมการอสิระผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 4 ท่าน โดยม ีนายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร พลเอกส าเภา ชูศร ีและ ดร. อรรณพ ตนัละมยั เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบญัชแีละการเงนิ และมผีูอ้ านวยการส านักตรวจสอบภายในท า
หน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดม้กีารหารอืและแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัฝ่ายจดัการ และผูต้รวจสอบภายใน และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มฝ่ีายจดัการจ านวน 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างอสิระในสาระส าคญัของการจดัท า งบการเงนิและแผนการสอบ
บญัชปีระจ าปี 

สรุปสาระส าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีรายการปรบัปรุงบญัชทีีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมนีัยส าคญั และ
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่าง
ถกูตอ้งเพยีงพอ ทนัเวลา และเป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้หรอืผูใ้ชข้อ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน 

ในการสอบทานงบการเงนิและการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า
บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง เชื่อถอืได ้และรายการ
ระหว่างกนัระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นรายการทีป่ฏบิตัติามเงื่อนไขปกตทิางธุรกจิ 

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานในทุกหน่วยงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยมสี านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมนิความ
เพยีงพอของการควบคุมภายในอย่างอสิระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดพ้จิารณาในเรื่องการ
ด าเนินงาน การใชท้รพัยากร การดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัและลดความเสีย่ง ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการ
เงนิ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในดา้นระบบสารสนเทศ โดยมกีารตรวจสอบและตดิตามผลทัง้จาก       
ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ี

3. การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตการปฏบิตังิาน และพจิารณารายงานผลการตรวจสอบ การตดิตามผลการแกไ้ขตามรายงานการตรวจสอบ 
ให้ข้อแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและ
มาตรฐานสากล  

หมายเหตุ  :  * ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2559 
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4. การสอบทานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิัทให้เป็น    
ไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงภาระผูกพนัที่อาจจะเกดิขึ้นจากสญัญาที่กระท ากบับุคคลภายนอก ซึ่งพบว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทนัเวลา   

5. การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อการตกลงเขา้ท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ งประเทศ
ไทย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั 

6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการเสนอ
แต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลกิจ้างผู้สอบบญัช ีโดยไดป้ระเมนิผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมาและพจิารณา
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีและมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มคีวามเป็นอสิระ 
มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิานสอบบญัช ีการใหค้ าปรกึษาในมาตรฐานการบญัช ีการรบัรองงบการเงนิ
ไดท้นัเวลา และค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึมมีตเิสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัจิากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559          
โดยก าหนดค่าตอบแทนไม่เกนิปีละ 2,505,000 บาท 

7. การเตรียมความพรอ้มในการเข้ารว่มโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใหฝ่้ายจดัการร่วมกบัส านักตรวจสอบภายในศกึษาในรายละเอยีด และประเมนิ
ตนเองตามแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และมอบหมายใหผู้้รบัผดิชอบเขา้อบรม
หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practical Guide  จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั และความเป็นอสิระอย่าง เพยีงพอในการ
ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีม และมคีวามเหน็ว่าบรษิัทมกีาร
รายงานขอ้มลูทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และการ
ตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตังิานที่สอดคล้องตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและมกีารปฏบิตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

                                                                                                
(นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 


