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9.

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่ งถือเป็ นกลไกขั้นพื้นฐานของกระบวนการกากับ
ดูแลการดาเนิ นกิจการต่าง ๆ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจัดให้มีระบบการ
ควบคุม ภายในที่ ดีครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิ บัติงาน และการดาเนิ น การให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้จดั ให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเพียงพอต่อการปกป้ อง
รั ก ษาและดู แ ลทรั พ ย์สิ น ซึ่ งรวมถึ ง ข้อ มู ล ของบริ ษ ัท ฯ จากการถู ก น าไปใช้โ ดยมิ ช อบหรื อ โดยไม่ มี อ านาจ ในการนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการสอบทานความเหมาะสม ความเพียงพอ และ
ความมีประสิ ทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ ง
เป็ นฝ่ ายงานที่มีความเป็ นอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงาน ติดตาม
ความคืบหน้าในแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในตามหลักการประเมินความ
เสี่ ยง และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วม
ประชุมทุกท่านด้วยนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องดังกล่าวจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและอนุมตั ิ
แบบประเมิ น ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ จัดทาโดยสานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักการของ Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission โดยอาศัยข้อมูลจากการซักถามฝ่ ายตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการ
และรายงานการตรวจสอบภายใน และมี ความเห็ นที่ สอดคล้องกับ กับ คณะกรรมการตรวจสอบว่า บริ ษทั ฯ มี ระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว และไม่มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
1.

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริ ษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการติดตามและทบทวนความ
เป็ นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เป็ นระยะ มีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นสายงานและกาหนดขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานอย่างชัดเจน โดยมีนโยบายบริ หารค่าตอบแทนที่คานึ งถึงสภาพและลักษณะของงาน
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นหลัก และมีการจัดทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของ
บริ ษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจและต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของกลุ่มบริ ษทั ฯ ทุกกลุ่ม เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทุกคนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นกรอบและแนวปฏิบตั ิในการทางาน
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2.

การบริหารความเสี่ยง

บริ ษทั ฯ มี การระบุ ประเมิ น และวิเคราะห์ ปัจจัย ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน ที่ อาจส่ งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อนามาพิจารณากาหนดมาตรการและแผนดาเนินการ
เพื่อลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความรับผิดชอบของ
ทุกคนในบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้ปรับใช้แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission ในการจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ ยง
3.

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริ ษทั ฯ มีการจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทาธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้ อ
จัดจ้าง และการบริ หารทัว่ ไป มีการกาหนดอานาจหน้าที่และวงเงินอนุ มัติของฝ่ ายจัดการแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การจัดซื้ อจัดจ้าง การบันทึกรายการทางบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างเป็ น
ระบบ ตลอดจนมีการจัดทานโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกัน ซึ่ งกาหนดให้
บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) แต่ถา้ จาเป็ น ในการอนุมตั ิเข้าทารายการนั้น บริ ษทั ฯ จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นโดยรวม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยห้ามผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการทารายการมี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิ และจะต้องพิจารณาเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล

บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่ อสารข้อมูลที่เหมาะสม มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียม โดยข้อมูลและสารสนเทศที่เปิ ดเผยจะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ โปร่ งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย และมี
เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับข้อมูลอย่างทันเวลาและเพียงพอสาหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
5.

ระบบการติดตาม

บริ ษทั ฯ มี กระบวนการที่ ชัดเจนในการติ ดตามการดาเนิ น งานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และมีการทบทวนกระบวนการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ ายงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่ งหากพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ จะต้องพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดแนวทางและระยะเวลาอันสมควรในการแก้ไขข้อบกพร่ องนั้น ๆ
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หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายยุทธพล เจริ ญรัตน์ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการทางานด้ านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน หรื อโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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