11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดาเนิน ธุร กิจ เพื่อป้ องกัน ความเสียหายที่ จะเกิ ดขึ้นกับ บริษัท ฯ การควบคุม ภายในของบริษัท ฯ
ครอบคลุมทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สนิ และระบบการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษั ทย่อย รวมทั้งเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทาหน้าที่สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2563 ได้มีการแต่งตั้งบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ มีนายรักษ์พล อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้
ประวัตหิ วั หน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
นายรักษ์พล อังศุวิทยา อายุ 65 ปี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมภายใน หัวข้อเทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กร หัวข้อการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
ประวัติการทางาน
- 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จากัด
- 2547-2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชชิ้ง จากัด
- 2543-2546 ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและปฏิบตั ิการ
บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จากัด
- ปี 2540-2543 ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
จากการสอบทานระบบการควบคุม ภายในของบริษั ทฯ ในด้ านต่ างๆ ตามองค์ ป ระกอบหลัก พบว่ามี ค วาม
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดังนี้
ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
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บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยได้กาหนดนโยบายและหลักปฎิบัติ
สาหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติบนหลักของความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ข้อกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริษทั
ฯ
โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมายัง
กรรมการผู้ จั ด การ โดยมี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ แ จ้ งเบาะแสและผู้ ร้ อ งเรี ย น มี ขั้ น ตอนการสอบสวนและการลงโทษ
เช่นเดียวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษทางวินัยเมื่อมี
การปฎิบัติงานที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ
โดยทั่วกันเมื่อมีการเข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่
บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
Outsource ในธุรกรรมที่มีความสาคัญต่อองค์กร
•
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนา ใน
นโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกเดือน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกั บธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยเฉพาะท่านที่ถูกแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กากับดูแลหลักของธุรกิจ สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจได้อย่างยิ่ง
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์อื่น
ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
•
ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อกาหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการจัดทาคู่มืออานาจ
ดาเนินการ ระบุถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ รวมถึงวงเงินที่จะเป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และฝ่ายบริหาร รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
การดาเนินงานในระดับบริหารและระดับปฎิบัติงาน เพือ่ การกากับดูแลตามสายงานอย่างเหมาะสม
•
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความจาเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้นามาปรับใช้ในการทางาน
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในที่องค์กรจัดขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้าให้การ
ฝึกอบรม (ตามรายละเอียดในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน หน้า 53) อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับ
การจัดฝึกอบรมภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมภายในล่วงหน้าเป็ นประจาทุกปี โดยการ
•
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สอบถามความต้องการและเหตุผลความจาเป็น ของแต่ละฝ่าย และนามาประมวลผล เพื่อให้ได้ หลักสูตรที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
ฝ่ า ยบริ ห ารก าหนดการชี้ วั ด การปฎิ บั ติ ง าน จากการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของพนั ก งานโดย
ผู้บงั คับบัญชาทุกสิ้นปี เพื่อนาไปกาหนดการปรับขึ้นค่าตอบแทนและตาแหน่งงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีการสร้าง
แรงจูงใจเป็นเบี้ยขยันให้กับพนักงานที่ปฎิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองใน
ระบบ ISO 9001 ที่ ศูน ย์แสมดาจึงมีการใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็ นแนวทางในการปฎิบั ติงาน และ
นามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานของพนักงานด้วยเช่นกัน
•
องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์ ขององค์ กร โดยคณะกรรมการออกระเบี ยบ นโยบายกากับ ดูแลในด้านต่ างๆ ที่ ส าคัญ และแผนธุรกิ จ
ประจาปี โดยฝ่ายบริหารประกาศให้พนักงานรับทราบและนาไปปฎิบัติใช้ และมีการจัดประชุมให้พนักงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบได้รับทราบผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง และใช้ผลการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวัดผลการปฎิบัติงานของพนักงานประจาปีด้วย
ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
•
องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้รับการ
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจุบัน สามารถ
สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
•
องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน
มีการจัดทาแผนธุรกิจในทุกๆปี ครอบคลุ มทั้งด้านรายได้ ค่าบริการ การรับจ่ายเงิน และแผนงานสาคัญของปี เมื่อมีก าร
กาหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนทาให้บริษัทฯ สามารถระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้
แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่กาหนดขอบเขต มาตรการและ
แผนปฏิ บั ติงานเพื่ อจั ดการความเสี่ยงอย่างเป็ นทางการ แต่ฝ่ ายบริ ห ารมี แนวทางในการป้ องกัน ความเสี่ ยงเบื้องต้น ที่
เหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดตั้ งคณะทางาน One Stop Service ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้บริหาร เพื่อควบคุม บริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการกาหนดถึงปัจจัยความเสี่ยงสาคัญขององค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ มีการเรียกประชุม
คณะทางานทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งด้านการดาเนินงาน ด้านการตลาดการแข่งขันของ
ราคาและบริการ ด้ านการเงิน ความผั นผวนด้านธุรกิจ จะมี การแก้ไขอย่ างทัน ท่ วงที ป้ องกันและลดความเสี่ ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001: 2015 และระบบการจัด การอาชีวอนามั ย และความปลอดภั ย TIS & OHSAS 18001 จากสถาบั น รั บ รอง
มาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการปฎิบัติงาน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีขั้นตอน
การปฎิบัติ งานที่ ถูกตรวจสอบโดยคณะทางานและที มตรวจติดตามระบบ เพื่อให้มั่น ใจว่ามีการปฎิ บั ติงานเป็น ไปตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดของระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม
•
องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
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วัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลของการตรวจสอบการควบคุมภายใน จากเอกสารรายงาน การสอบถาม
ผู้ตรวจสอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ โอกาสในการเกิดทุจริต ผ่านการประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
•
องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ผู้น าองค์ กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจ การควบคุม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
•
องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่กาหนดขอบเขตหน้าที่ ระเบียบปฏิบัติที่มีการระบุจุดควบคุมที่
เหมาะสม ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนั้นได้รับการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ขององค์ กร และนโยบายปั จจุ บั น รวมทั้ งการใช้ คู่ มือ อ านาจด าเนิ น การซึ่ งก าหนดขนาดวงเงิน และอานาจอนุ มัติ ข อง
คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลเก็บรวบรวมเอกสาร และแจ้งสถานที่เก็บเอกสาร
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
บริษัท ฯ กาหนดให้มีก ารควบคุ มภายในในทุก ระดับ ขององค์ก ร โดยใช้บ ริษั ท ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็ น
Outsource ทาหน้าที่สอบทานประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
•
องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใหม่ โดยนาระบบ ERP เข้ามาควบคุมการ
ปฎิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานลดความซ้าซ้อนของข้อมูล เพิ่มความมีเสถียรภาพของข้อมูล เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการกาหนดสิทธิของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมให้มีการนาข้อมูลไปใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
•
องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจ การ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน และแนวทางป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อควบคุมและป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทฯไปใช้ส่วนตัว การทาธุรกรรมของ
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เ กี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวต้องผ่านการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
สาหรับการอนุมัติธุรกรรมบริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติให้กรรมการซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการด าเนิ น งานของบริษั ท ย่ อ ย โดยมี ส านั ก รรมการผู้ จั ด การเป็ น
ผู้รับผิดชอบ และบริษัทฯ มีนโยบายให้การดาเนินงานของบริษัทย่อย รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
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กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการสาคัญหรือมีเหตุการณ์สาคัญอันอาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อย ให้มีการนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน เช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ในเรื่องนโยบาย คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ นผู้กาหนดนโยบายและสั่งการให้ผู้บ ริห ารและพนักงานน า
นโยบายนั้นไปถือปฏิบัติ และในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายสาคัญๆ โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และที่
ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อ วันที่ 25 ธัน วาคม 2562 ได้ มีการทบทวนคู่ มืออ านาจ
ดาเนินการของบริษัทฯ เพื่อความชัดเจนของการกาหนด มอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับ สูง และผู้บริหาร เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอานาจดาเนินการของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิงและ
เป็ น ไปตามขั้ น ตอนอย่ างมี ระบบ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารทบทวนคู่ มื อการปฎิ บั ติงานในแต่ ล ะฝ่า ยงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายกากับดูแลเพื่อการควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
•
องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในสามารถดาเนิน
ไปได้ตามที่กาหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ ระบุ ข้อมูล ที่จาเป็ นและสาคั ญ อย่างเพี ยงพอ ประกอบการพิ จารณาตั ดสิ นใจก่ อนการประชุมล่ วงหน้ า 7 วัน
รายงานการประชุมมีการระบุรายละเอียดเพือ่ ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือข้อสังเกตที่สาคัญ ของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา รววมถึงความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล
•
องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้ บริษัทฯ มีการจัดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ E-mail หรือประกาศต่างๆ ให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการออกจดหมายข่าว (Newsletter) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ
ส่งถึงพนักงานในทุกๆเดือน และข้อมูลภายในที่มีความสาคัญจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
•
องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านกรรมการ
ผู้จัดการได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Website หรือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่กาหนดไว้

ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
•
องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
โดยมีกระบวนการสอบทานและติดตามจากบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท
ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จากัด ผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ ทาหน้าที่สอบทาน
ประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในธุรกรรม
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หลักที่มีความสาคัญต่อการปฎิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในสิ้นไตรมาส
นอกจากนี้ก ารที่บ ริ ษั ท ฯ ได้รับ รองมาตรฐานการบริก ารคุณ ภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS & OHSAS 18001 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากการตรวจติดตามระบบดังกล่าว
จะมีการแต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งต้องผ่านการอบรมข้อกาหนดระบบมาตรฐาน ผ่านการอบรม Internal Audit เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบการทางานของฝ่ายต่างๆ มีการประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ 6 เดือนสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอผู้ให้การรับรองระบบ จะเข้าตรวจติดตาม เพือ่ ออกหนังสือยืนยันการปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
•
องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม เมื่อพบ
ข้อบกพร่อง ตามขั้นตอนผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญและความคืบหน้าในการแก้ไขต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
11.1

สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง
3 ท่ าน เข้าร่วมประชุม ด้วย ซึ่งจากการประเมิน ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯประจาปี 2563 ในด้ านต่างๆ 5
องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสาคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด
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