11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
บริ ษัท ฯ ให้ ความสํา คัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นให้ มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนกับบริ ษัทฯ การควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ ครอบคลุมทังในระดับบริ หาร ระดับปฏิบัติงาน การดูแลทรั พย์ สิน และระบบการเงิน ทังนี เพือให้ บริ ษัท ฯ
สามารถป้องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนต่อทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมทังเพือป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงเป็ นกรรมการ
อิสระทําหน้ าทีสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2561 ได้ มีการแต่งตังบริ ษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง
จํ า กัด เป็ นผู้ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ มี น ายรั ก ษ์ พ ล อัง ศุวิ ท ยา เป็ นหัว หน้ างานผู้ต รวจสอบภายใน ซึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และการ
อบรม ทีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที ประวัติหวั หน้ างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี
ประวัตหิ ัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
นายรั กษ์ พล อังศุวทิ ยา อายุ 63 ปี
ประวัตกิ ารศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัตกิ ารอบรม
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- การอบรมภายใน หัวข้ อเทคนิคและเครื องมือในการตรวจสอบเบืองต้ น
- การอบรมภายในองค์กร หัวข้ อการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็ นหัวหน้ าทีม
ประวัตกิ ารทํางาน
- 2554-ปั จจุบนั ผู้จดั การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติง จํากัด
- 2547-2553 ผู้จดั การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์ พีเจเอ็ม โค้ ชชิง จํากัด
- 2543-2546 ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและปฏิบตั ิการ
บริ ษัท จาฟรา อินเตอร์ เนชันแนล (ไทยแลนด์) จํากัด
- ปี 2540-2543 ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการสําคัญทีเกียวข้ อง
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ระหว่ างผู้บริหาร
ไม่มี
จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ ตามองค์ประกอบหลัก พบว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดังนี
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ด้ านที 1 การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
•
บริษัทฯ ยึดมันในคุณค่ าของความซือตรงและจริยธรรม โดยได้ กําหนดนโยบายและหลักปฎิบตั ิ
สํ า หรั บ กรรมการและพนัก งานใช้ ยึด ถื อ เป็ นแนวปฎิ บัติ บ นหลัก ของความซื อตรงและรั ก ษาจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้ แก่ ข้ อกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี นโยบาย
การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิงแวดล้ อม แนวทางการเก็บรักษาข้ อมูลภายในและแนวทางป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และระเบียบข้ อบังคับเกียวกับ
การทํางานของบริษัทฯ
โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันนันบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยน เพือให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกียวกับกิจกรรมทีอาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อน
ั
มายังกรรมการผู้จดั การ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและผู้ร้องเรี ยน มีขนตอนการสอบสวนและการลงโทษ
เช่นเดียวกับระเบียบข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน ซึงได้ ระบุถึงขันตอนการสอบสวนทางวินยั และบทลงโทษทางวินยั เมือ
มีการปฎิบตั ิงานทีขัดต่อหลักความซือตรง ระบุไว้ อย่างชัดเจน โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้ พนักงานได้ รับ
ทราบโดยทัวกันเมือมีการเข้ ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่
บริ ษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึง
เป็ น Outsource ในธุรกรรมทีมีความสําคัญต่อองค์กร
•
คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกํากับดูแลและพัฒนา ใน
นโยบายการกํ ากับดูแลกิจการของบริ ษัท ฯ ได้ กําหนดหน้ า ทีและความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน บริ ษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์
เพื อใช้ เ ป็ นแนวทางปฎิ บัติ โดยฝ่ ายบริ ห ารจะรายงานผลการดํ า เนิ น งานเปรี ย บเที ย บกับ เป้ าหมายนํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกเดือน
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ล้ วนเป็ นผู้มีความรู้ ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ มีความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ โดยเฉพาะท่านทีถูกแต่งตังจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึงเป็ น
หน่วยงานกํากับดูแลหลักของธุรกิจ สามารถให้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจได้ อย่างยิง
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อความสัมพันธ์
อืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจและปฎิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ และมีจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
•
ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความ
รั บผิดชอบทีเหมาะสม มีการกําหนดโครงสร้ างองค์กรเพือกําหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน จัดทําคู่มืออํานาจ
ดําเนินการ ระบุถึงขอบเขตอํานาจหน้ าที รวมถึงวงเงินทีจะเป็ นอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ หาร และฝ่ ายบริ หาร รวมถึงคู่มือการปฏิบตั ิงานทีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรระบุถึงอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบ
ของการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฎิบตั ิงาน เพือการกํากับดูแลตามสายงานอย่างเหมาะสม
•
องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจพัฒนาและรั กษาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ
เนืองจากลักษณะธุรกิจของบริ ษัทฯมีความจําเป็ นต้ องใช้ พนักงานทีมีความรู้ ความสามารถ เพือให้ นํามาปรับใช้ ในการ
ทํางาน บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีพ
โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรมและสัมมนา ทังภายในทีองค์กรจัดขึนโดยเชิญวิทยากรทีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ทางเข้ าให้ การฝึ กอบรม (ตามรายละเอียดในหัวข้ อนโยบายเกียวกับการพัฒนาความรู้ ศกั ยภาพของพนักงาน หน้ า 50)
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มีการจัดส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาและดูงานภายนอกบริ ษัทฯ โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งผู้บริ หารไปดูงานเพือ
ศึกษาหาความรู้เกียวกับเทคโนโลยีใหม่ทีจะนํามาช่วยพัฒนาให้ บริ ษัทฯ สามารถรองรับการกําจัดของเสียชนิดใหม่จาก
อุตสาหกรรมประเภทใหม่ทีเกิดขึน เพือจะสามารถนํามาลดต้ นทุนในการกําจัดของเสียปั จจุบนั ให้ กบั บริ ษัทฯได้ อย่างไร
ก็ดี เกียวกับการจัดฝึ กอบรมภายใน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ได้ มีการจัดทําแผนการฝึ กอบรมภายในล่วงหน้ าเป็ นประจําทุก
ปี โดยการสอบถามความต้ องการและเหตุผลความจําเป็ นของแต่ละฝ่ าย และนํามาประมวลผล เพือให้ ได้ หลักสูตรที
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
ฝ่ ายบริ ห ารกํ า หนดการชี วัด การปฎิ บัติ ง าน จากการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของพนัก งานโดย
ผู้บงั คับบัญชาทุกสินปี เพือนําไปกําหนดการปรับขึนค่าตอบแทนและตําแหน่งงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม มีการ
สร้ างแรงจูงใจเป็ นเบียขยันให้ กบั พนักงานทีปฎิบตั ิตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนีการทีบริ ษัทฯ ได้ รับการ
รับรองในระบบ ISO 9001 ทีศูนย์แสมดําจึงมีการใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็ นแนวทางในการ
ปฎิบตั ิงาน และนํามาใช้ ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของพนักงานด้ วยเช่นกัน
•
องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร โดยคณะกรรมการออกระเบียบ นโยบายกํากับดูแลในด้ านต่างๆ ทีสําคัญ และแผนธุรกิจ
ประจําปี โดยฝ่ ายบริ หารประกาศให้ พนักงานรับทราบและนําไปปฎิบตั ิใช้ และมีการจัดประชุมให้ พนักงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบได้ รับทราบผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้ ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ ง และใช้ ผลการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในมาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาวัดผลการปฎิบตั ิงานของพนักงานประจําปี ด้ วย
ด้ านที 2 การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
•
องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสียงต่ างๆ ทีเกียวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการปฎิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป และได้ รับการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครัง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วนและถูกต้ อง เหมาะสมกับธุรกิจในปั จจุบัน
สามารถสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้ จริง
•
องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ าง
ครอบคลุมทัวทังองค์ กร โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจขององค์กรไว้ อย่าง
ชัดเจน มีการจัดทําแผนธุรกิจในทุกๆปี ครอบคลุมทังด้ านรายได้ ค่าบริ การ การรับจ่ายเงิน และแผนงานสําคัญของปี
เมือมีการกําหนดรายละเอียดไว้ อย่างชัดเจนทําให้ บริษัทฯ สามารถระบุและประเมินปั จจัยเสียงต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ได้
แม้ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือทําหน้ าทีกําหนดขอบเขต มาตรการและ
แผนปฏิบตั ิงานเพือจัดการความเสียง แต่ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการป้ องกันความเสียงเบืองต้ นทีเหมาะสมแล้ ว
•
องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร บริ ษัทฯได้ ประกาศนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบ
และถือปฏิบตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลของการตรวจสอบการควบคุมภายใน จากเอกสารรายงาน
การสอบถามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายบริ หารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ตผ่านการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน บริ ษั ท ประเมิ น การเปลี ยนแปลงปั จ จัย ภายนอกองค์ ก ร การเปลี ยนแปลงรู ป แบบการทํ า ธุ ร กิ จ และการ
เปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนันอย่างเพียงพอแล้ ว
•

ด้ านที 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
•
องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ วยลดความเสียงทีจะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ใน
ระดับทียอมรั บได้ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานทีกําหนดขอบเขตหน้ าที ระเบียบปฏิบตั ิทีมีการระบุจุด
ควบคุมทีเหมาะสม ซึงคู่มือการปฏิบตั ิงานนันได้ รับการทบทวนและปรับปรุ งขันตอนการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมขององค์กร และนโยบายปั จจุบนั รวมทังการใช้ คมู่ ืออํานาจดําเนินการซึงกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของคณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทังบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็ นผู้ดแู ลเก็บรวบรวมเอกสาร และแจ้ งสถานทีเก็บ
เอกสารตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้ อง
บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยใช้ บริ ษัทผู้ตรวจสอบภายในทีเป็ น
Outsource ทําหน้ าทีสอบทานประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
•
องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือช่ วยสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้ ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใหม่ โดยนําระบบ ERP เข้ ามาควบคุม
การปฎิบตั ิงาน ช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานลดความซําซ้ อนของข้ อมูล เพิมความมีเสถียรภาพของข้ อมูล เป็ น
การสร้ างความน่าเชือถือให้ กับระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ มีการกําหนดสิทธิ ของผู้ใช้ งานเพือควบคุมให้ มีการนํา
ข้ อมูลไปใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
•
องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึงได้ กาํ หนดสิงทีคาดหวังและขันตอน
การปฏิบัติ เพือให้ นโยบายทีกําหนดไว้ นันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวทางการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน และ
แนวทางป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน เพือควบคุมและป้องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทฯไปใช้ สว่ นตัว
การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวต้ องผ่านการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง
สําหรับการอนุมตั ิธุรกรรมบริ ษัทฯ มีแนวทางปฎิบตั ิให้ กรรมการซึงมีส่วนได้ เสียในเรื องใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื องนัน
บริ ษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย โดยมีฝ่ายกํากับดูแลบริ ษัทย่อยเป็ น
ผู้รับผิดชอบ และบริ ษัทฯ มีนโยบายให้ การดําเนินงานของบริ ษัทย่อย รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
เพือให้ กิจการของบริ ษัทย่อยสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เมือมีกิจการสําคัญหรื อมีเหตุการณ์สําคัญอันอาจมี
ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ย่ อ ย ให้ มี ก ารนํ า เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาอนุมัติ หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ น
เช่นเดียวกับการแต่งตังกรรมการของบริษัทย่อย ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อน
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ในเรื องนโยบาย คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดนโยบายและสังการให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานนํา
นโยบายนันไปถือปฏิบตั ิ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ทําการทบทวนคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน และนโยบายต่าง ๆ ให้ สอดคล้ อง
กับการปฏิบตั ิงานทีมีการระบุจดุ ควบคุมทีเหมาะสม
ด้ านที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
•
องค์ กรข้ อมูลทีเกียวข้ องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้ มีการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปได้ ต ามที กํ า หนดไว้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะมี ก ารจัด ส่ ง หนัง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสาร
ประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและสําคัญอย่างเพียงพอ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุม
ล่วงหน้ า 7 วัน รายงานการประชุมมีการระบุรายละเอียดเพือให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกียวกับความเหมาะสมใน
การปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตทีสําคัญของ
กรรมการในเรื องทีพิจารณา รววมถึงความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื องทีเสนอพร้ อมเหตุผล
•
องค์ กรสือสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุม
ภายในทีจําเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีวางไว้ บริ ษัทฯ มีการจัด
ช่องทางการสือสารข้ อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ E-mail หรื อประกาศต่างๆ ให้ พนักงานทราบได้
อย่างทัวถึงในรู ปแบบทีเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนียังมีการออกจดหมายข่าว (Newsletter) เพือประชาสัมพันธ์
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ ส่งถึงพนักงานในทุกๆเดือน และข้ อมูลภายในทีมีความสําคัญจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมําเสมอ
•
องค์ กรได้ สือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน ผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ภายนอกองค์ ก รสามารถติ ดต่อ สื อสารและแจ้ ง เบาะแสเกี ยวกับ การฉ้ อ ฉลหรื อ ทุจริ ตผ่า น
กรรมการผู้จดั การได้ โดยตรง ผ่านช่องทาง Website หรื อทีอยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ของบริษัทฯทีกําหนดไว้
ด้ านที 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
•
องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ มันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่ างครบถ้ วนเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน
โดยมีกระบวนการสอบทานและติดตามจากบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายใน โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษั ท
ภายนอกทีมีคณ
ุ สมบัติ และความรู้ ความสามารถ ทําหน้ าทีสอบทานประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายใน โดยมีขอบเขตการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎบัตรและมาตรฐานสากล และผู้ตรวจสอบภายใน
มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
•
องค์ กรประเมินและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที
รั บผิดชอบ ซึงรวมถึงผู้ บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริ ษัทฯ จัดให้ มีการติดตาม
ประเมินประสิท ธิ ผลของการควบคุมภายใน เพื อให้ มันใจว่า การควบคุมภายในของบริ ษัท ฯ มี ความเพี ยงพอและ
เหมาะสม เมือพบข้ อบกพร่ อง ตามขันตอนผู้บริ หารต้ องมีการวิเคราะห์หาต้ นเหตุของข้ อบกพร่ องเพือแจ้ งผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการแก้ ไขอย่างทันท่วงที พร้ อมรายงานข้ อบกพร่ องทีมีสาระสําคัญและความคืบหน้ าในการแก้ ไขต่อกรรมการ
ผู้จดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
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11.1

สรุ ปความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 2/2562 เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ทัง 3 ท่าน เข้ าร่ วมประชุมด้ วย ซึงจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯประจําปี 2561 ในด้ านต่างๆ
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฎิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศและ
การสือสารข้ อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นสอดคล้ องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่ อง
ในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทีเป็ นสาระสําคัญจากผู้สอบบัญชีและบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด
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