รายงานผลการกากับดูแลโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
.................................................................................
๑. ขอบเขตอานาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ (Audit Committee) ชุดนี้ได้แต่งตั้งขึ้นตามคาสั่ง
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ โดยมีนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ์ บุญยภักดี
และนายชัยธวัช เสาวพนธ์ เป็นกรรมการ และมีนางพรรณรัตน์ ชัยพรหมนฤภัย เป็นเลขานุการ โดยให้ยกเลิก
คาสั่งโรงงานไพ่ ที่ ๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่ตรวจสอบ
และรายงานความน่าเชื่อถือทางการเงิน การบริหารรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละนโยบายที่ ค ณะกรรมการโรงงานไพ่ ก าหนด เสนอต่ อ
คณะกรรมการโรงงานไพ่อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และรายงานสรุปสิ้นปีงบประมาณเสนอกระทรวงการคลัง
ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ
๒. การดาเนิน งานในช่วงไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕)
ในช่ ว งไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๕)
คณะกรรมการตรวจสอบรั ฐ วิ ส าหกิ จ โรงงานไพ่ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงงานไพ่ ตามกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบฯ และหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ มีการประชุมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหาร สตง. และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุม โดยสรุปผลการปฏิบัติงานมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาสอบทานงบการเงิน ในรอบบัญชีปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการสอบทานงบการเงินราย
เดือนร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารโรงงานไพ่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ร่วมประชุมกับ
สตง. เพื่อหารือและทาความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การแสดงความเห็น
ในรายงานทางการเงิน ฐานะการเงิน ผลการดาเนินการ และกระแสเงินสดของโรงงานไพ่ รวมถึ ง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
๒. พิจารณาทบทวนกฎบัตร มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ และกฎบัตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ทบทวนจานวน ๒
ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่ากฎบัตรทั้ง ๒ ประเภท ยังมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน และ
สภาพแวดล้อมขององค์กร

๓. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูล ในกรณีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยพิจารณาสอบทานกระบวนการ วิธี
ปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้การอนุมัติรายการและ
การเปิดเผยเป็นไปตามข้อกาหนดและระเบียบต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหารได้จัดทาสรุปรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจาปี เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน
สอบทานและนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบ
๔. พิจารณาสอบทานการบริหารความเสี่ยง นโยบาย หลักเกณฑ์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งและสอบทานความคื บ หน้ า ของการบริ ห ารความเสี่ ย งตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕. พิจารณาสอบทานการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในจากรายงานการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า การควบคุมภายในของโรงงานไพ่มีความเหมาะสมเพีย งพอในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
๖. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน มีการสอบทานงานของหน่วยตรวจสอบภายใน การปฏิบัติ
งานตามแผนการตรวจสอบประจาปี ๒๕๕๕ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจตาม
ข้อสั งเกตข้อ เสนอแนะของหน่ว ยตรวจสอบภายใน และให้ ค วามเห็ นชอบแผนการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งจัดทาขึ้นโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
๗. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในได้ พั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถของตนเอง โดยให้เข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๘. การประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ได้ประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเองเกี่ยวกับองค์กรและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบฯ การปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปผลสาหรับปี ๒๕๕๕ พบว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรงงานไพ่
๓. สรุป
คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีความเห็นว่า การดาเนินงานของ
โรงงานไพ่ไตรมาสที่ ๑ – ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) โรงงานไพ่
มีน โยบายติดตามการก ากับ ดูแลกิจ การที่ ดี มี การบริห ารจัด การและระบบการควบคุม อย่า งเพี ยงพอและ
เหมาะสม ผู้บริหารมีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขในระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่ างเป็นสาระสาคัญต่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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