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6) ระบับัการตืรวิจ้สอบัภายในั
เพื�อประเมินว่าบริษัทได้จดั ให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที�ดี
มีระบบและกิจกรรมการควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย รวมทัง� กฎหมาย
สําคัญที�เกี�ยวข้อง และดําเนินการทดสอบรายการให้แน่ใจในระดับที�
สมเหตุสมผล ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที�กาํ หนดไว้อย่างสมํ�าเสมอ
ในกัารปีระชัุ่มค้ณะกัรรมกัารบริษััที่ ค้รั�งที่่� 1/2564 เมื�อวันที่่� 25
กัุมภาพันธุ์ 2564 ได้แตั่งตัั�ง บริษััที่ อัลูที่ิมา แอดไวเซอร่ จิำากััด เปี็น
ผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ HARN โดยได้มอบหมายให้ นางส์าวชั่ลูฎา
ธุ่ระพัฒนานนที่์ แลูะนางส์าวส์ิรพิ รรณ ตัันตัิพานิชั่พันธุ์ เปี็นหัวหน้างาน
ตัรวจิส์อบภายใน ซ่�งม่ค้วามเปี็นอิส์ระ ที่ำาหน้าที่่�ในกัารส์ร้างค้วาม
เชั่ื�อมั�น แลูะให้ค้ำาปีร่กัษัา เพื�อให้กัระบวนกัารที่ำางานภายในองค้์กัร
ม่กัารบริหารค้วามเส์่�ยง กัารค้วบคุ้มภายใน กัารปีฏิิบัตัิตัามระเบ่ยบ
ปีฏิิบัตัิงานแลูะกัฎเกัณฑ์์ เพื�อให้บรรลูุเปี้าหมายกัารดำาเนินงานของ
องค้์กัร รายงานผ่ลูตั่อค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบเพื�อพิจิารณา รวมถึ่ง
รายงานตั่อค้ณะกัรรมกัารบริษััที่เปี็นปีระจิำาทีุ่กัไตัรมาส์ โดยม่กัาร
ตัิดตัามผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิตัามข้อส์ังเกัตัที่่�พบจิากักัารตัรวจิส์อบอย่าง
ส์มำ�าเส์มอ ที่ัง� น่� ในกัารปีฏิิบตัั งิ านของผู่ตั้ รวจิส์อบภายในไม่มข่ อ้ จิำากััด
ในกัารแส์ดงค้วามเห็น แลูะไม่ม่ปีระเด็นที่�่ม่ค้ วามขัดแย้งที่�่ยังหา
ข้อยุตัิไม่ได้
ที่ัง� น�่ ผู่ตั้ รวจิส์อบภายในเปี็นผู่ม้ ค้่ วามรู้ ที่ักัษัะ แลูะปีระส์บกัารณ์
ในกัารตัรวจิส์อบภายใน กัารปีฏิิบัตัิงาน กัารปีระเมินค้วามเส์่�ยง แลูะ
กัารค้วบคุ้มภายใน จิ่งม่ค้วามเห็นว่าม่ค้วามเหมาะส์มเพ่ยงพอที่�่จิะ
ปีฏิิบัตัิหน้าที่่�ดังกัลู่าวได้ นอกัจิากัน่� ค้ณะกัรรมกัารตัรวจิส์อบได้ม่
กัารพิจิารณาเห็นชั่อบกัารแตั่งตัั�ง ถึอดถึอน แลูะโยกัย้าย รวมที่ั�งกัาร
พิจิารณาปีระเมินผ่ลูกัารปีฏิิบัตัิงานของผู่้ตัรวจิส์อบภายใน

ขอบเขตของการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในตามหลักการของ COSO ERM โดยขอบเขต
รวมถึงการวางแผนการตรวจสอบประจําปี โดยคํานึงถึงระดับความ
เสี�ยงที�บริษัทมีการประเมินและบันทึกไว้ และความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในตามประสบการณ์ท�ีทีมงานได้เคยประเมินไว้จาก
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในให้กบั บริษัทที�ผา่ นมา รวมถึงการนํา
เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ไตรมาสละ 1 ครัง�
ลักษณะงานตรวจสอบภายใน เป็ นดังต่อไปนี �
1. ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนือ� งเป็นรายไตรมาส โดยเลือกกระบวนการปฏิบตั งิ านของบริษทั
ตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสที�จะจัดทําขึน� และประเมินด้วยวิธี
การสัมภาษณ์ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ิงาน สอบทานข้อบังคับ ระเบียบ
นโยบายและผังการทํางาน (ถ้ามี) และการสังเกตการณ์การทํางานใน
สถานการณ์จริง
2. ทดสอบตัวอย่างรายการและเอกสารตามความเหมาะสมกับ
ความเสี�ยงและปริมาณรายการ เพื�อให้แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามระเบียบปฏิบตั ิหรือนโยบายอย่างสมํ�าเสมอ
3. ขอบเขตการปฏิบตั งิ านจะกระทําโดยประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั และทดสอบรายการโดยครอบคลุมระบบต่างๆ ตามที�
ระบุในแผนการตรวจสอบประจําปี
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หัวิหนั้างานัผ้้ตืรวิจ้สอบัภายในั
HARN ใชั่้บริกัารหน่วยงานภายนอกั (Outsource) เปี็นผู่้ตัรวจิส์อบภายในของ HARN ซ่�งได้แกั่ บริษััที่ อัลูที่ิมา แอดไวเซอร่ จิำากััด โดย
ได้มอบหมายให้ นางส์าวชั่ลูฎา ธุ่ระพัฒนานนที่์ แลูะนางส์าวส์ิรพิ รรณ ตัันตัิพานิชั่พันธุ์ เปี็นหัวหน้างานตัรวจิส์อบภายในของ HARN รายลูะเอ่ยดดังน่�

นัางสาวิชัลฎา ธิ่ระพัฒนัานันัท

นัางสาวิสิริพรรณ ตืันัตืิพานัิชัพันัธิ์

Managing Director
อายุ 53 ปีี

Senior Internal Audit Manager
อายุ 52 ปีี

• สัดส่วินัการถือหุ้นับัริษััท (ณ วิันัท่� 31 ธิ.ค. 2564)
- ไม่ม่ • วิันัท่�ได้รับัการแตื่งตืั�ง
2 ธุันวาค้ม 2559
• คุณวิุฒิการศึกษัา
• ปีริญญาโที่ บัญชั่่มหาบัณฑ์ิตั ส์าขากัารบัญชั่่กัารเงิน, จิุฬาลูงกัรณ์มหาวิที่ยาลูัย
• ปีระกัาศน่ยบัตัรบัณฑ์ิตั ด้านกัารส์อบบัญชั่่, มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร
• ปีริญญาตัร่ บัญชั่่บัณฑ์ิตั ส์าขากัารบัญชั่่, มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร
• ผ้้สอบับััญชัีรับัอนัุญาตืแห่งประเทศไทย
เลูขที่ะเบ่ยน 4994
• การอบัรมสัมมนัา / วิุฒิบััตืร / ประกาศนั่ยบััตืร
1. โค้รงกัารอบรมเพื�อรับวุฒิบัตัรด้านกัารตัรวจิส์อบภายใน รุ่นที่่� 3
2. หลูักัส์ูตัร COSO 2013
3. กัารปีฏิิบัตัิงานตัรวจิส์อบภายในระบบส์ารส์นเที่ศ รุ่นที่่� 2/2559
• ประสบัการณ์การทำางานัในัชั่วิงระยะ 5 ปีย้อนัหลัง
• 2553 - ปีัจิจิุบัน 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
• ควิามสัมพันัธิ์ทางครอบัครัวิระหวิ่างกรรมการด้วิยกันั
- ไม่ม่ • การม่ส่วินัร่วิมในัการบัริหารงานั พนัักงานั ล้กจ้้าง
- ไม่ม่ หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับัเงินัเดือนัประจ้ำา
- ไม่ม่ • ควิามสัมพันัธิ์ทางธิุรกิจ้อย่างม่นััยสำาคัญอันัอาจ้ม่ผลทำาให้
ไม่สามารถทำาหนั้าท่�ได้อย่างอิสระ

• สัดส่วินัการถือหุ้นับัริษััท (ณ วิันัท่� 31 ธิ.ค. 2564)
- ไม่ม่ • วิันัท่�ได้รับัการแตื่งตืั�ง
10 ส์ิงหาค้ม 2560
• คุณวิุฒิการศึกษัา
• ปีริญญาโที่ บริหารธุุรกัิจิมหาบัณฑ์ิตั, ส์ถึาบันบัณฑ์ิตัพัฒนบริหารศาส์ตัร
• ปีริญญาตัร่ บัญชั่่บัณฑ์ิตั ส์าขากัารบัญชั่่, มหาวิที่ยาลูัยธุรรมศาส์ตัร
• ผ้้สอบับััญชัีรับัอนัุญาตืแห่งประเทศไทย
เลูขที่ะเบ่ยน 4820
• การอบัรมสัมมนัา / วิุฒิบััตืร / ประกาศนั่ยบััตืร
1. โค้รงกัารอบรมเพื�อรับวุฒิบัตัรด้านกัารตัรวจิส์อบภายใน รุ่นที่่� 13
2. หลูักัส์ูตัร COSO 2013
3. หลูักัส์ูตัร COSO ERM 2017
4. กัารปีฏิิบัตัิงานตัรวจิส์อบภายในระบบส์ารส์นเที่ศ รุ่นที่่� 2/2559
5. หลูักัส์ูตัรกัารปี้องกัันกัารทีุ่จิริตัในองค้์กัร รุ่นที่่� 16
• ประสบัการณ์การทำางานัในัชั่วิงระยะ 5 ปีย้อนัหลัง
• 2559 - ปีัจิจิุบัน Senior Manager, Ultima Advisory Co., Ltd.
• 2536 - 2558
Senior Manager, Ernst & Young Office Limited
• ควิามสัมพันัธิ์ทางครอบัครัวิระหวิ่างกรรมการด้วิยกันั
- ไม่ม่ - ไม่ม่ • การม่ส่วินัร่วิมในัการบัริหารงานั พนัักงานั ล้กจ้้าง
หร่อท่�ปร้กษัาท่�ได้รับัเงินัเดือนัประจ้ำา
- ไม่ม่ • ควิามสัมพันัธิ์ทางธิุรกิจ้อย่างม่นััยสำาคัญอันัอาจ้ม่ผลทำาให้
ไม่สามารถทำาหนั้าท่�ได้อย่างอิสระ

