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รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
1. พลเอก ธีรชัย
นาควานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
2. นางดัยนา
บุนนาค
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
3. นายรณชิต
รัตนารามิก
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง 26 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
1. พลเอก ธีรชัย
นาควานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
2. นางสาวโสภาวดี
เลิศมนัสชัย
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
3. นายมนัส
แจ่มเวหา
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 1 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย
1. พลเอก ธีรชัย
นาควานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
2. นายมนัส
แจ่มเวหา
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
3. ร้อยตำ�รวจเอก นิรุธ
รักษาเสรี
กรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
โดยมีผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการไฟฟ้านครหลวง ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำ�คัญกับ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การป้องกันการทุจริต เพือ่ ให้การไฟฟ้านครหลวงดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยความโปร่งใส ในปี 2559 มีการประชุมรวม 6 ครัง้ ซึง่ มีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง และได้น�ำ เสนอรายงานผลการดำ�เนินงาน
ต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นรายไตรมาส สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินโดยสอบทานข้อมูลที่สำ�คัญ
ในงบการเงินและประเด็นสำ�คัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจำ�ปีของการไฟฟ้านครหลวง การดำ�เนินงาน
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�รายงานทาง
การเงินของการไฟฟ้านครหลวงได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งเห็นชอบ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินปี 2559 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเรื่องการดำ�เนินการเกี่ยวกับหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำ�ระ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้นำ�เสนอข้อมูลและวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา

15

รายงานประจ�ำปี 2559

2. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวง
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอ โดยเน้นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณพนักงานและการป้องกันการทุจริต มีการติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ปี 2559 ทั้งนี้
มีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารสร้างองค์ความรูใ้ นการจัดการข้อร้องเรียนและสือ่ สารให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบ การยกระดับมาตรฐาน
งานบริการเพื่อลดระยะเวลาแก้ไขข้อร้องเรียน รวมทั้งสอบทานรายงานความก้าวหน้าคดีที่การไฟฟ้านครหลวงถูกฟ้องคดีให้ชดใช้
ค่าเสียหาย และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
มัน่ ใจว่ากระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็นไปตามหลักการทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญทัง้ ภายในและภายนอก
มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การดำ�เนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ตดิ ตามกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ขององค์กรให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การประเมินการควบคุมของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตรวจสอบภายในตามกรอบ COSO 2013 เพื่อให้การควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง มีความเพียงพอ มีประสิทธิผล
และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเรื่องการสร้างความตระหนักให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำ�คัญของ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้
5. การกำ�กับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ  ดำ�เนินงานด้วยความเทีย่ งตรง ผูต้ รวจสอบภายในไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานทีต่ นตรวจสอบ สนับสนุน
และพัฒนางานตรวจสอบในการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิม่ ประสิทธิผลในงานตรวจสอบ ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายใน
ให้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ อนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี 2560 - 2564 และแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2560
พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคู่มือการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน สอบทานผลการตรวจสอบ ปี 2559 และผลการติดตามการดำ�เนินการตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ เพือ่ ก่อให้เกิดการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ สอบทานรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของคณะผู้ตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จำ�กัด
6. การหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะให้ดำ�เนินการติดตามแก้ไข
ข้อสังเกตของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการรับรู้รายได้งานลูกค้าและเรื่องลูกหนี้ค่าสิ่งของและบริการ
ส่วนราชการค้างนาน
6.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรองผู้ว่าการ มีข้อเสนอแนะในประเด็นสำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานโครงการ
เปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ การชำ�ระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ e-payment เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพและเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าในปี 2559 การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำ�รายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ พียงพอ มีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องตามระบบการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
พลเอก

(ธีรชัย นาควานิช)

ประธานกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง

