การตรวจสอบภายใน
เพื่อประเมินว่าบริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย รวมทัง้ กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการทดสอบ
รายการให้แน่ใจในระดับที่สมเหตุสมผล ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่กาํ หนดไว้
อย่างสมํ่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตัง้ บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี
จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มอบหมายให้ นางสาวชลฎา ธี ระพัฒ นานนท์ และนางสาวสิริพรรณ ตันติ
พานิชพันธ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่ มีความเป็ นอิสระ ทําหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คาํ ปรึกษา เพื่อให้
กระบวนการทํางานภายในองค์กรมีการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิงานและกฎเกณฑ์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดําเนินงานขององค์กร รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษั ทเป็ น ประจําทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ ในการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายในไม่มีขอ้ จํากัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้ง
ที่ยงั หาข้อยุติไม่ได้
ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบภายในเป็ น ผูม้ ี ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติ งาน การ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง และการควบคุม ภายใน จึ งมี ค วามเห็ น ว่า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้า ที่ ดังกล่า วได้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มี การพิ จารณาเห็ นชอบการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้าย รวมทัง้ การพิ จารณา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน
ขอบเขตของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามหลัก การของ COSO ERM โดยขอบเขตรวมถึ งการวางแผนการตรวจสอบประจําปี โดย
คํานึงถึงระดับความเสีย่ งที่บริษัทมีการประเมินและบันทึกไว้ และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามประสบการณ์
ที่ทีมงานได้เคยประเมินไว้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบริษัทที่ผ่านมา รวมถึงการนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไตรมาสละ 1 ครัง้
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เป็ นดังต่อไปนี ้
1. ประเมิ น ความเหมาะสมเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นรายไตรมาส โดยเลื อ ก
กระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสที่จะจัดทําขึน้ และประเมินด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
และผู้ป ฏิ บัติ งาน สอบทานข้อ บังคับ ระเบี ย บ นโยบายและผังการทํา งาน (ถ้า มี ) และการสังเกตการณ์ ก ารทํา งานใน
สถานการณ์จริง
2. ทดสอบตัวอย่างรายการและเอกสารตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงและปริมาณรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิหรือนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
3. ขอบเขตการปฏิ บัติงานจะกระทําโดยประเมิ นระบบการควบคุม ภายในของบริษั ท และทดสอบรายการโดย
ครอบคลุมระบบต่างๆ ตามที่ระบุในแผนการตรวจสอบประจําปี
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นางสาวชลฎา ธีระพัฒนานนท์

นางสาวสิริพรรณ ตันติพานิชพันธ์

Managing Director
บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด
อายุ 53 ปี

Senior Internal Audit Manager
บริษัท อัลทิมา แอดไวเซอรี จํากัด
อายุ 52 ปี

สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564)
- ไม่มี • วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
2 ธันวาคม 2559
• คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการสอบบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 4994
• การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 3
- หลักสูตร COSO 2013
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุน่ ที่ 2/2559
• ประสบการณ์ทาํ งานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2553-ปั จจุบนั Managing Director, Ultima Advisory Co., Ltd.
2548-2553 Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos
Advisory Co., Ltd.
2540-2548 Financial Controller, Sensient Technologies
(Thailand) Ltd.
Accounting and Finance Department, Amex
Team Advertising Group
Manager, Gilberte Reed Co., Ltd.
2534-2539 Audit Manager, Amex Team Advertising Group /
Gilberte Reed Co., Ltd. / Ernst & Young Office Limited
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี • การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
- ไม่มี หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจํา
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญอันอาจมีผล - ไม่มี ทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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สัดส่วนการถือหุน้ บริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564)
- ไม่มี • วันทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้
10 สิงหาคม 2560
• คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 4820
• การอบรมสัมมนา / วุฒิบัตร / ประกาศนียบัตร
- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบตั รด้านการตรวจสอบภายใน รุน่ ที่ 3
- หลักสูตร COSO 2013
- หลักสูตร COSO ERM 2017
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุน่ ที่ 2/2559
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร รุน่ ที่ 16
• ประสบการณ์ทาํ งานในช่วงระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 -ปั จจุบนั Senior Manager, Ultima Advisory Co., Ltd.
2536 - 2558 Senior Manager, Ernst & Young Office Limited
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี • การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
- ไม่มี หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจํา
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญอันอาจมีผล - ไม่มี ทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระ
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