บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน เพื่อ ให้เป็ นไป
ตามหลักของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากการใช้
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ มีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุม
ภายใน ภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) ซึง่ ประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความ
เสีย่ ง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) และสรุปได้
ว่าคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกีย่ วข้องอย่าง
เหมาะสมรวมถึงระบบควบคุมภายในในเรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผู้บริหาร หรือผูท้ ่ีเกีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ("ธรรมนิติ") เพื่อทาการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบกระบวนงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ เพื่อมันใจว่
่ า
นโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติรบั รองรายงานผลประเมินการควบคุม
ภายใน และพิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมอยู่เพียงพอ โดยผู้บริหารให้
ความสาคัญกับกระบวนการทีร่ ดั กุม ป้องกันความเสีย่ ง และความสามารถของบุคลากร
13.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
ธรรมนิตไิ ด้ดาเนินการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในแต่ละหน่ วยงาน และตรวจสอบ
กระบวนงานทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ในเดือนมีนาคม 2558 โดยจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 1/2558
โดยธรรมนิติ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2558 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มมี ติรบั รอง
รายงานดังกล่าวแล้วนัน้ บริษทั ฯ ได้นาข้อเสนอแนะที่สาคัญมาพิจารณาแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนงานโดยมี
รายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้
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หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
1.
ประเด็น

ความคืบหน้า

การตรวจนั บ ทรัพ ย์สิน ของโครงการ ชีว าทัย
รามค าแหง มี ค วามไม่ ต รงกั น กั บ เอกสาร
ทะเบียนทรัพย์สนิ รวมถึงการกาหนดรหัส และ
การระบุจานวนทรัพย์สนิ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรปรับ ปรุง ทะเบียนทรัพย์สิน โดย
เพิม่ เติมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ตงั ้ หน่ วยงานที่
ใช้ง าน ทรัพ ย์สิน รายละเอีย ดทรัพ ย์สิน เช่ น
ยีห่ อ้ รุน่ สี ขนาด เป็ นต้น และผูร้ บั ผิดชอบ (ถ้า
มี) ให้ครบถ้วน
2.

ความคืบหน้ า/การดาเนิ นการของบริษทั ฯ

ระดับความ
เสี่ยง
ต่า

บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งจะปรับปรุง
ทะเบีย นทรัพ ย์สิน โดยเพิ่ม ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ
สถานที่ตงั ้ ทรัพ ย์สิน หน่ ว ยงานที่ใ ช้ท รัพย์สิน
รายละเอียดทรัพย์สนิ เช่น ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาด
เป็ นต้น และผูร้ บั ผิดชอบ (ถ้ามี) ซึ่งบริษทั ฯ จะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558

ประเด็น

ความคืบหน้า

บริษทั ฯ มีการใช้โปรแกรม Peach Tree ในการ
บันทึกบัญชี ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวยังไม่สามารถ
สนับสนุ นการจัดทารายงานหรือข้อมูลที่ต้องใช้
ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีได้ในทุกด้าน ทาให้
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงินต้อ งจัดทารายงาน
ต่างๆ เพิ่ม เติม ด้วยตนเอง รวมถึงปญั หาจาก
การเรียกดึงข้อมูลต่างๆ ออกจากโปรแกรมเพื่อ
นามาใช้

บริ ษ ั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การพิ จ ารณา
คัด เลือ กโปรแกรมบัญ ชีอ่ืน เพื่อ ใช้ ท ดแทน
โปรแกรม Peach Tree ระหว่างฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบัญชี และฝา่ ยสารสนเทศ

ต่า

ข้อเสนอแนะ
ั หาจากการใช้ ง าน
บริษ ัท ฯ ควรรวบรวมป ญ
โปรแกรม Peach Tree เพื่อนาเสนอให้ฝ่าย
บริหาร ปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าว หรือจัดหา
โปรแกรมอื่น เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านด้าน
บัญชีการเงินได้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานผลประเมินการควบคุมภายในของเดือนมีนาคม 2558 แล้ว และ
เห็นชอบให้ปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในเสนอแนะ
ครบถ้วนแล้ว และบริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการจานวน 2 ข้อตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ซึง่ ได้ผ่านการ
รับรองและรับทราบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ทีผ่ ่านมา
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13.3 ข้อสังเกตจากผูต้ รวจสอบบัญชี
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงผลสรุปจากรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของ
บริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ("ผูส้ อบบัญชี") สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ฉบับลงวันที่
24 เมษายน 2558 ซึง่ ได้ผ่านการพิจารณารับรองและเห็นชอบการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะดังกล่าวจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 ภายใต้บริษทั มหาชน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ทีผ่ ่านมา สรุปได้ดงั นี้
หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

1. การสั ่งซื้อและลูกหนี้ การค้า
1.1.
ข้อสังเกต
ใบคาสั ่งซือ้ สินค้ามีการออกหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ม ี
การสั ่งซือ้ สินค้าแล้ว
ข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันการสั ่งซือ้ สินค้าโดยไม่ผา่ นการอนุมตั ิ ผู้
ตรวจสอบบัญชีแนะนาบริษทั ฯ สาหรับการสั ่งซือ้
สินค้าแต่ละครัง้ ว่าควรจัดทาใบคาสั ่งซือ้ และส่งให้กบั
ฝา่ ยรับสินค้าก่อนทีส่ นิ ค้าจะมาถึง

ความเห็นของผู้บริหาร
บริษทั ฯ จะดาเนินการตามข้อเสนอแนะ อย่างไรก็
ตามทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีนโยบายสาหรับการสั ่งซื้อ
ในกรณี เ ร่ ง ด่ ว น เนื่ องจากในทางปฏิ บ ั ติ นั ้ น
เหตุการณ์ดงั กล่าวย่อมเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้ ผู้ส ั ่งซื้อจะ
ดาเนินการขออนุ มตั ิโดยวาจา อีเมล หรือช่องทาง
อื่น เพื่อ ให้ผู้มอี านาจดาเนิ นการอนุ มตั ิโดย วาจา
อีเมล หรือ ช่องทางอื่นก่อนแล้วแต่กรณี ภายหลัง
จากนัน้ จะได้ดาเนินการระบุ ใบสั ่งซื้อ ที่ได้ส ั ่งของ
ไปล่วงหน้ า โดยมีข้อความชัดเจนว่าได้แจ้งให้ผู้มี
อานาจรับทราบรายการสั ่งซื้อ แล้ว เพื่อ แสดงถึง
การควบคุมภายในทีด่ ี

2. เงินเดือน
2.1.
ข้อสังเกต

บริ ษ ั ท ฯ จะด าเนิ น การจัด ท ารายการกระทบ
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั เตรียมรายการกระทบยอดเงิน ยอดเงินเดือนตามข้อเสนอแนะ
เดือน ซึ่งการจัดทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์
ในการจัด ท าสรุ ป ยอดเงิ น เดื อ นที่ ต้ อ งเสนอให้
ผูบ้ ริหารอนุ มตั ิ และช่วยให้ผบู้ ริหารทราบถึงเหตุผล
ในกรณีทย่ี อดเงินเดือนในแต่ละเดือนมีความแตกต่าง
กัน
ข้อเสนอแนะ
การจัดเตรียมรายการกระทบยอดเงินเดือ นจะเป็ น
ประโยชน์ในการควบคุมการจ่ายเงินเดือนในกรณีท่มี ี
พนั ก งานลาออกหรือ ลาหยุ ด โดยไม่ ร ับ เงิน เดือ น
รวมถึงการรับพนักงานใหม่

3. สิ นทรัพย์ถาวร
3.1.
ข้อสังเกต
1) บริษทั ฯ ยังไม่มกี าหนดความถีใ่ นการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรและเปรียบเทียบกับทะเบียน
สินทรัพย์
2) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยไม่มกี ารอ้างอิงข้อมูลจากเลขทะเบียน
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บริษทั ฯ ได้ด าเนิ นการดังกล่าวตามข้อ เสนอแนะ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยในไตรมาส 1 ปี 2558

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

สินทรัพย์หรือป้ายกากับสินทรัพย์ซง่ึ ทาให้ยาก
ต่อการตรวจสอบทรัพย์สนิ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อ ป้อ งการการสูญหายของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย เจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชีของบริษทั ฯ ควร
ดาเนินการดังนี้
1) ตรวจรับสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และ
เปรีย บเทียบกับ ทะเบีย นสิน ทรัพ ย์ เพื่อ การ
ตรวจสอบและปรับปรุง
2) ทะเบียนสินทรัพย์ถ าวรของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่ อ ยควรมีก ารอ้ า งอิ ง ข้อ มู ล จากเลขทะเบี ย น
สินทรัพย์หรือ ป้ายกากับสินทรัพย์ ซึ่งจะช่วยใน
การตรวจนับความมีตวั ตนของสินทรัพย์ต้นทุ น
รวมถึงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นนั ้ ๆ
4. ภาษี
4.1.
ข้อสังเกต
การกระทบยอดของรายได้ในแบบรายงานภาษีขาย
ภพ. 30 และสมุดรายวันทั ่วไปยังไม่ได้จดั ทาเป็ นราย
เดือน ซึง่ ทาให้เกิดความแตกต่างในยอดทีร่ ายงานแต่
ละงวดบัญชี

บริษทั ฯ จะดาเนินการกระทบยอดรายการดังกล่าว
ตามข้อเสนอแนะทันที

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรดาเนิ นการกระทบยอดรายได้ในแบบ
รายงานภาษีขาย ภพ. 30 และสมุดรายวันทั ่วไปเป็ น
รายเดือน เพื่อความถูกต้องในการบันทึกบัญชีภาษี
ซือ้ -ภาษีขาย
4.2.

ข้อสังเกต
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันบางรายการ
อย่างมีนยั สาคัญกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อเสนอแนะ
การท ารายการระหว่างกันกับ บริษทั ที่เกี่ยวข้อ งทัง้
ด้านรายได้และค่าใช้จ่ายควรมีการทาด้วยมูลค่าตาม
ราคาตลาดหรือมูลค่าตามปกติท ั ่วไป ซึ่งหากการทา
รายการระหว่างกันนัน้ ๆ ไม่มหี ลักฐานของที่มาของ
การกาหนดมูลค่าการท ารายการดังกล่ าว บริษทั ฯ
อาจมีความเสี่ยงต่อการประเมินที่มาของรายได้หรือ
ค่าใช้จา่ ยอื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลปลายปี
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บริ ษ ั ท ฯ รับ ทราบข้ อ สัง เกตดัง กล่ า ว และจะ
พิจารณาและประเมินการทารายการระหว่างกันใน
อนาคตด้ว ยความรอบคอบและระมัด ระวัง ตาม
ข้อเสนอแนะ

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

อย่า งไรก็ต าม แม้ว่าที่ผ่า นมาบริษ ัท ฯ ยัง ไม่เ คยมี
ประเด็น ดัง กล่ า วกับ สรรพากร บริษ ัท ฯ มีก ารท า
รายการระหว่างกันเพิม่ ขึน้ ในปี 2557 และยังไม่มกี าร
ก าหนดมาตราการก าหนดราคาส าหรับ การท า
รายการระหว่างกัน บริษทั ฯ จึงมีความเสี่ยงในด้าน
ภาษีในระดับปานกลาง
4.3.

ข้อสังเกต

บริษทั ฯ จะพิจารณากระบวนการเบิกจ่ายค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นค่ารับรองและการให้ของขวัญสาหรับ ดังกล่าวเพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าทีร่ าชการมีการระบุขอ้ มูลเอกสารประกอบไม่
เพีย งพอ ซึ่ ง อาจท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วอาจไม่
สามารถนับเป็ นค่าใช้จา่ ยทีน่ ามาหักภาษีได้
ข้อเสนอแนะ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวอาจพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และอาจไม่สามารถ
นับเป็ นค่าใช้จา่ ยทีน่ ามาหักภาษีได้ ทัง้ นี้
1) ค่ารับรองสาหรับบุคคลใดๆ ไม่ควรเป็ นพนักงาน
บริษทั ฯ
2) ค่ า รับ รองดัง กล่ า วควรเป็ น ประโยชน์ ก ับ การ
ดาเนิ น ธุร กิจของบริษทั ฯ และได้ร บั อนุ ม ตั ิโ ดย
ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ และควรมีการระบุความสัมพันธ์
และวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการรับ รองดัง กล่ า วใน
รายงานของค่ารับรอง
3) ค่ารับรองในแต่ละครัง้ ไม่ควรเกิน 2,000 บาทต่อ
บุคคล
4) ค่ า รับ รองควรมีใ บเสร็จ รับ เงิ น ที่ อ อกในนาม
บริษทั ฯ
5) ค่าใช้จา่ ยในการรับรองไม่ควรเกินกว่าร้อยละ 0.3
ของรายได้ทงั ้ หมดหรือทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามค่ารับรองที่สามารถ
นามาหักภาษีได้ม ีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 10 ล้าน
บาท

5. เรื่องอื่นๆ
5.1.
ข้อสังเกต
เอกสารทางบัญชีบางรายการยังมีการจัดเก็บไม่
ครบถ้วนและเรียบร้อย
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการดังกล่าวตามข้อเสนอแนะ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยในไตรมาส 1 ปี 2558

บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

หัวข้อ

ประเด็น/ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะ
เอกสารทางบัญชีมคี วามสาคัญต่อการตรวจสอบทาง
ภาษี เอกสารทางบัญ ชีด ัง กล่ า วควรมีก ารเก็บ ใน
สถานที่ท่ปี ลอดภัย เช่น ในตู้เก็บเอกสารที่สามารถ
ล็อ กได้ และควรเก็บ เอกสารไว้ด้ว ยกัน เพื่อ ความ
สมบูรณ์และสามารถตรวจสอบได้
5.2.

ข้อสังเกต

บริษทั ฯ จะพิจารณากระบวนการต่างๆ และแก้ไข
ในกระบวนการปิ ดบัญชีบางครัง้ ยังมีความล่าช้า เช่น เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะทันที
การบันทึกรายละเอีย ดข้อ มูล และการกระทบยอด
รายการต่างๆ อันเนื่องมาจากบริษทั ฯ อยู่ในระหว่าง
การเปลีย่ นแปลงในการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับกิจการที่มสี ่วนได้เสียสาธารณะมาถือ
ปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรจัดท ารายละเอียดแผนการดาเนิ นงาน
สาหรับ การจัด เตรียมงบการเงินสิ้น สุดปี บญ
ั ชี และ
ควรก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบ ระยะเวลา และ
กระบวนการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง

13.4 ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
13.4.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ("ธรรมนิต"ิ ) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานภายนอก เพื่อทา
หน้าทีต่ รวจสอบภายในให้กบั บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2557 โดยธรรมนิตไิ ด้มอบหมายให้
นางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ จะทาการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกันกับบริษทั ฯ และจัดทารายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุง ให้เป็ นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม ภายในของบริษัท ฯ และเพื่อให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ 5 ข้อของ COSO ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานกากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของธรรมนิติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
13.4.2 ความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ เห็นว่าธรรมนิติเป็ นหน่ วยงานภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวกรกช วนสวัสดิ ์ เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึง่ มีคุณสมบัตทิ ่ี
เหมาะสมและเพีย งพอกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ก ารตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ เนื่ อ งจากมีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในมานานกว่า 5 ปี และได้เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม่าเสมอ
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บริษทั ชีวาทัย จากัด (มหาชน)

13.4.3 แนวปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ต้องได้รบั
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั ฯ และได้รบั การอนุมตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2558
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