บริ ษทั เด็มโก้ จำกัด (มหำชน)
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่ อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ ยงและการตรวจสอบ
ภายใน โดยมอบหมำยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดูแลและสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่ อง ให้มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอและถูกต้องตำมหลักและแนวปฏิ บตั ิ ของหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) และมำตรฐำนกำรควบคุม สำหรับกำรประเมินควำม
เสี่ ยงของระบบกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้รับกำรรับรอง (Certification) เข้ำเป็ นสมำชิก
ของแนวร่ วมต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ ของภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 โดยอ้ำงอิงกรอบแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นกำร
ควบคุ ม ภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal
Control Integrated Framework ซึ่ งกำหนดองค์ประกอบหลักที่จำเป็ นในกำรควบคุมภำยในไว้ 5 ด้ำน 17 หลักกำร
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน(Internal Audit) และ
หน่วยงำนกำกับและควบคุม(Compliance) ซึ่งรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบ
ทำนระบบกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ กำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล มีกำรใช้
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของบริ ษทั อย่ำงคุม้ ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุ มด้ำนกำรดำเนิ นงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินที่มี
ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลำ มีกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยต่ำง ๆ ของบริ ษทั และเป็ นไปตำม
ข้อ ก ำหนดของกฎหมำยและข้อ บัง คับ ของทำงรำชกำรและหน่ ว ยงำนก ำกับ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ก ำรทบทวนควำมมี
ประสิ ท ธิ ภำพของระบบควบคุ ม ภำยในอย่ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อให้ก ำรดำเนิ นงำนเป็ นไปตำมเป้ ำหมำย และให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดภำยใต้สภำวกำรณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลำ บนพื้นฐำนควำมเป็ นธรรมของผลประโยชน์ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
กำรดำเนินกำรตำมองค์ประกอบหลักของ COSO ทั้ง 5 ด้ำน 17 หลักกำร มีดงั นี้
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)
1.1 องค์ กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม ผูบ้ ริ หำรทุกคนของบริ ษทั บริ หำรงำนตำมนโยบำยด้ำนกำร
กำกับดูแลกิ จกำรที่ดี และนโยบำยต่ำง ๆ ที่บริ ษทั กำหนด ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีและยึดมัน่ ตำม
แนวทำงหรื อแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ก ำหนดไว้ใ นคู่ มื อ จริ ย ธรรมและจรรยำบรรณ ของบริ ษ ทั เด็ ม โก้ จำกัด
(มหำชน) และคู่มือปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกำรสื่ อสำรภำยในอย่ำงต่อเนื่ อง สม่ำเสมอ ให้
บุคลำกรรับทรำบและปฏิบตั ิ
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1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเป็ นอิ ส ระจากฝ่ ายจั ด การ และท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาการ
ดาเนินงานด้ านการควบคุมภายใน บทบำทและหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ถูกกำหนดให้มี
ควำมเป็ นอิสระแยกจำกฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยในกำร
ดำเนิ นงำนให้สอดคล้องและเป็ นไปตำมยุทธศำสตร์ ของประเทศ และตำมกรอบและข้อบังคับของ
กฎหมำย หน่ วยงำนกำกับดูแล และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อให้กำรกำกับดูแลกิ จกำรเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพและมี ป ระสิ ทธิ ผล โดยมี กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
องค์ ก ร เพื่ อ ช่ ว ยท ำหน้ ำ ที่ ส นับ สนุ น กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในกำรดู แ ลและติ ด ตำม กำร
บริ หำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
1.3 คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแลของ
คณะกรรมการ บริ ษทั มีกำรทบทวนและปรับปรุ งโครงสร้ำงในกำรบริ หำรงำนให้มีควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับบทบำท ภำรกิ จ กำรดำเนิ นกิ จกำรภำยใต้สภำวกำรณ์ ที่เปลี่ ยงแปลงในปั จจุบนั เพื่อให้
พร้อมรับต่อควำมเปลี่ยนแปลง และกำรขยำยตัวของธุ รกิจ
1.4 มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญกับ
กำรพัฒนำและรักษำบุคลำกร โดยได้จดั ให้มีแผนกำรฝึ กอบรมและแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในแต่ละ
ตำแหน่งให้มีกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ในภำรกิ จและควำม
รับผิดชอบหลักหรื อในสภำวกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีแผนกำรอบรมรำยปี และรำยตำแหน่ งที่
สำคัญ ให้มีกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำน Hard Skill และ Soft Skill มีกำรวำงแผนและเตรี ยมสรรหำผูส้ ื บทอด
ตำแหน่ ง (Succession Plan) เพื่อรั กษำควำมต่ อเนื่ องและควำมสำมำรถของบุ คลำกรในตำแหน่ ง ที่ มี
นัยสำคัญขององค์กร รวมทั้งมี กำรกำหนดกระบวนกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนที่ ชัดเจนและกำร
กำหนดค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม เพื่อจูงใจและรักษำบุคลำกร
1.5 องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรทุกตาแหน่ งมีหน้ าที่และรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในเพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ บริ ษทั มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และกำหนดอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมตำแหน่ง
งำน เพื่ อให้ทุ ก ตำแหน่ ง ได้มี ส่ วนรั บ ผิดชอบต่ อ ระบบกำรควบคุ ม ภำยในโดยก ำหนดกำรจัด ท ำค ำ
บรรยำยงำน (Job Description) กำรจัดทำรำยงำนควำมเสี่ ยงและแผนกำรดำเนิ นกำรในควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ
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ทุกกิจกรรมของกำรดำเนิ น รำยงำนต่อที่ประชุ มผูบ้ ริ หำร คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์กร และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ รวมทั้งกำรดำเนิ นกำรผ่ำนกระบวนกำรตำมระบบบริ หำรคุณภำพ ISO
9001 :2015 และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน เป็ นต้น
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
2.1 องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุ และประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
บริ ษทั กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดจำกลักษณะงำน
หรื อกิ จกรรมขององค์กรที่ ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ มี อยู่ในปั จจุ บนั ไม่ค รอบคลุ มหรื อไม่สำมำรถ
ป้ องกันข้อผิดพลำดจำกกำรดำเนิ นงำนได้ รวมถึ งกำรไม่ปฏิ บตั ิ ตำมระบบกำรควบคุ มภำยในที่ จดั ไว้
สำเหตุ ข องควำมเสี่ ย งอำจเกิ ด จำกปั จ จัย ภำยใน และ/หรื อปั จ จัย ภำยนอกอย่ำ งชัด เจน ส ำหรั บ กำร
ดำเนิ นงำนด้ำนบัญชี มีกำรกำหนดวัตถุ ประสงค์และวิธีกำรปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจน เพื่อให้กำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงิ นเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น โดยครอบคลุ มตำมวัตถุ ประสงค์ของกำร
ควบคุ มภำยในทั้ง 3 ด้ำน คื อ กำรดำเนิ นงำน กำรรำยงำน และกำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย และระเบี ยบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระบุ วิเคราะห์ ความเสี่ ยงและวิธีจัดการความเสี่ ยง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์
ไว้ อย่ างครอบคลุม
บริ ษทั ระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง และจัดกำรควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกลักษณะงำนหรื อกิ จกรรมที่
อำจเกิ ดควำมผิดพลำด เสี ยหำย ไม่บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ก ำหนด รวมทั้งควำมเสี่ ย งของสิ นทรั พ ย์ที่
จำเป็ นต้องได้รับกำรดูแลป้ องกันรักษำ หรื อควำมเสี่ ยงของกระบวนกำรทำงำนที่ตอ้ งส่ งมอบสิ นค้ำและ
บริ กำรให้ลูกค้ำ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำกำรควบคุมภำยในสำมำรถควบคุมจุดอ่อนที่มีควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้ ตำมแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี
2.3 พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
บริ ษทั นำระบบควบคุ มภำยในมำใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนทุจริ ต โดยกำหนดจุด
ควบคุ ม ในกิ จกรรมที่ มี ปัจจัย เสี่ ยง เพื่ อระบุ ม ำตรกำรป้ องกันจุ ดอ่ อนของกระบวนกำรท ำงำน หรื อ
ประเด็นที่มีโอกำสเกิดควำมเสี่ ยงด้ำนทุจริ ต และผลกระทบของควำมเสี่ ยง รวมทั้งกำรค้นหำสำเหตุของ
ปั จจัยเสี่ ยง เพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำ และปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน
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2.4 ระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั มีกำรระบุปัจจัยเสี่ ยงที่สำคัญจำกปั จจัยภำยในและภำยนอกองค์กร โดยจัดแบ่งเป็ น 6 ประเภท
ได้แก่ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรตลำด ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรผลิต
และบริ กำร ควำมเสี่ ยงด้ำนบริ หำรจัดกำรองค์กรและทรัพยำกรบุคคล และควำมเสี่ ยงด้ำนกำรทุจริ ต กำร
กำหนดเกณฑ์พิจำรณำระดับควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงหลังจำกระบุปัจจัยเสี่ ยง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประมำณโอกำสเกิ ดและควำมถี่ ที่ควำมเสี่ ยงอำจเกิ ดขึ้ นว่ำมี มำกน้อยเพียงใด ซึ่ งผูบ้ ริ หำรจะพิจำรณำ
ควำมสำคัญต่อควำมเสี่ ยงที่มีระดับควำมรุ นแรงสู งและสู งมำก โดยจัดเรี ยงลำดับควำมสำคัญของควำม
เสี่ ยงและกำหนดกิ จกรรมกำรควบคุมเพื่อจัดกำรหรื อลดควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ มีควำม
เหมำะสม โดยมีกำรเฝ้ ำระวังและติดตำมแผนกำรปรับปรุ งกำรควบคุมภำยใน/แผนกำรบริ หำรจัดกำร
เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง หรื อเมื่อสภำพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
3.1 มีมาตรการหรื อกิจกรรมควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ บริ ษทั กำหนดให้ทุก
หน่วยงำนจัดทำแผนกำรจัดกำรกับควำมเสี่ ยง(Action Plan) ของกิจกรรมที่มีกำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ ยง
ในทุกระดับควำมเสี่ ยง เพื่อลดโอกำสเกิดควำมเสี่ ยงจำกกระบวนกำรทำงำนด้วยกำรออกแบบกิจกรรม
กำรควบคุ มภำยในให้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยง เช่ น กิ จกรรมใดมี ผลกำรประเมิ นควำมเสี่ ย งสู ง
จำเป็ นต้องมีกำรกำหนดแผน/มำตรกำร กำรปรับปรุ งกำรควบคุมภำยในเป็ นลำดับแรก โดยแผนดังกล่ำว
ต้องมีควำมสอดคล้องกับสำเหตุควำมเสี่ ยงและควำมเหมำะสมของกำรดำเนิ นธุ รกิจ รวมทั้งควำมคุม้ ค่ำ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ และสอดคล้องกับวิธีกำรพื้นฐำนในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง เป็ น
ต้น
3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี บริ ษทั ทบทวนประกำศนโยบำยและแนว
ปฏิ บ ัติ ด้ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร โดยก ำหนดให้ น ำระบบ Enterprise Resource
Planning (ERP) มำใช้ใ นกำรปฏิ บ ตั ิ งำนเพื่ อพัฒนำระบบกำรทำงำนให้มี ประสิ ท ธิ ภำพยิ่งขึ้ น ซึ่ ง อยู่
ในช่วงทดสอบควำมพร้อมใช้งำนและจัดทำรำยละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรควบคุ ม กำรปฏิ บ ัติง ำนด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั หรื อหน่ วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทำแผนป้ องกัน
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และลดควำมเสี ยหำยของระบบงำนหลัก โดยมีกำรบำรุ งรักษำเชิ งป้ องกันตำมระยะเวลำที่กำหนด กำร
ทดสอบควำมพร้ อมใช้งำนระบบระหว่ำงศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำรอง และกำร
เตรี ยมควำมพร้อมให้รองรับภัยคุกคำมด้ำน Cyber Attack
3.3 จัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ นา
นโยบายทีก่ าหนดไว้ ไปสู่ การปฏิบัติได้
กิจกรรมกำรควบคุมกำหนดขึ้นตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรทุกระดับ ทรำบว่ำขั้นตอน
กำรปฏิบตั ิงำนมีควำมเสี่ ยงที่สำคัญในเรื่ องใด และในขั้นตอนใดของกำรปฏิบตั ิงำนมีระดับควำมสำคัญ
และโอกำสที่ จะเกิ ด เพื่อป้ องกันหรื อลดควำมเสี่ ยงจำกผลกำรประเมิ นควำมเสี่ ย งที่ มีผลกระทบต่ อ
ควำมสำเร็ จตำมวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนหนึ่ ง หรื อหลำยด้ำน โดยบุคลำกรทุกคนที่มี
ส่ วนร่ วมทรำบและเข้ำใจวัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมกำรควบคุ มตำมที่องค์กรกำหนด มีกำรสื่ อสำรให้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งำนเห็ นควำมเสี่ ยงที่อำจเกิ ดขึ้ นในกำรปฏิ บตั ิ งำนให้สำเร็ จตำมวัตถุ ประสงค์ มี กำรแบ่งแยก
หน้ำที่ กำรมอบหมำยบุคลำกรในกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญในแต่ละขั้นตอนตำมหลักกำรว่ำด้วยกำรถ่วงดุล
(Check and Balance)
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
4.1 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินการไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
บริ ษทั จัดตั้งสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบสำรสนเทศให้
กำรดำเนิ นงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ มีกำรประมวลผลข้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ ครบถ้วน และสำมำรถ
รำยงำนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรระดับต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลำ
4.2 การสื่ อสารข้ อมูลภายใน ซึ่ งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อ
การสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถปฏิบัติได้ ตามทีว่ างไว้
บริ ษทั สื่ อสำรข้อมูลภำยในองค์กรเพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้รับข้อมูลและสำมำรถบริ หำรจัดกำร
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกันให้ประสบผลสำเร็ จ โดยมีกำรสื่ อสำรจำกบนลงล่ำง และจำกล่ำงขึ้นบน ผ่ำน
สื่ อต่ำงๆ ที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม
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4.2 มีการสื่ อสารกับหน่ วยงานหรื อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
บริ ษ ัท สื่ อ สำรกับ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ภำยนอกองค์ก ร อย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพด้ว ยช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรที่
เหมำะสมตำมกลุ่มเป้ ำหมำยที่ประกอบด้วยลูกค้ำ พันธมิ ตรทำงธุ รกิ จ ผูถ้ ื อหุ ้น นักลงทุ น หน่ วยงำน
กำกับดูแล ชุ มชน และสังคม เช่ น กลุ่มชุ มชนโดยรอบที่ต้ งั ของหน่ วยงำน มีกำรเข้ำร่ วมกิ จกรรมต่ำงๆ
ของชุ ม ชนอย่ ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อ สร้ ำ งควำมสั ม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละสร้ ำ งควำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ กำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั กลุ่ มนักลงทุ นและผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ให้ทรำบถึ งกำร
ดำเนินงำนและสถำนะของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอทุกไตรมำส
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
5.1 ติ ด ตามและประเมิ นผลการควบคุ ม ภายในเพื่อ ให้ มั่ นใจได้ ว่ า การควบคุ ม ภายในยังด าเนิ นไปอย่ า ง
ครบถ้ วน เหมาะสม
บริ ษ ัท ก ำหนดให้ ส ำนัก งำนตรวจสอบซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงำนอิ ส ระภำยในบริ ษ ัท ท ำหน้ำ ที่ ส อบทำน
ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมระบบควบคุมภำยในที่วำงไว้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้มีกำรดำเนิ นกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงอย่ำงครบถ้วนตำมกระบวนกำรควบคุ มภำยในที่ ได้วำงไว้ รวมถึ งกำรปฏิ บตั ิ ตำม
จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกำหนดในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยบุคลำกรใน
สำนักงำนตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมหลักมำตรฐำนสำกล และจรรยำบรรณของวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยใน ซึ่ งจะมีกำรรำยงำนผลกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.2 ประเมิ น และสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งของการควบคุ ม ภายในอย่ า งทั น เวลา และเหมาะสมต่ อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
บริ ษทั กำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงปฏิบตั ิงำน และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในที่กำหนดไว้และมีกำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องอย่ำงเหมำะสม มีกำรประเมินผลควำม
เพียงพอและประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในและประเมินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรโดย
สำนักงำนตรวจสอบทำกำรสอบทำน ประเมินผลและสื่ อสำรข้อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ รวมถึงควำม
เสี่ ยงที่เกิดจำกจุดอ่อนของระบบควบคุ มภำยในหรื อจำกสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเสนอ
แนวทำงแก้ไข เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องสำมำรถดำเนิ นกำรแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที เพื่อลดควำมเสี่ ยงและ
ผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจำกกำรประเมินผลนั้น รำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้กำหนดให้ตอ้ งมีกำรรำยงำนต่อผูก้ ำกับดูแล
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ทันทีในกรณี ที่มีกำรทุจริ ตหรื อ สงสัยว่ำมีกำรทุจริ ต มีกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีกำร
กระทำอื่นที่อำจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงมีนยั สำคัญ
ในด้ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง บริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่ง โดยมี กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง 2 คณะ แบ่งเป็ นคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงองค์กร เพื่อประเมินปั จจัยควำมเสี่ ยงของธุ รกิ จในด้ำนต่ำง ๆ พร้ อมทั้งมีมำตรกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงให้อยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม ยอมรับได้ และเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงระดับจัดกำร
พิจำรณำปัจจัยเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยูห่ รื อคำดว่ำจะประสบ นำมำวิเครำะห์ผลกระทบ และโอกำสที่ควำมเสี่ ยงนั้นจะ
เกิดขึ้น แล้วกำหนดมำตรกำรป้ องกันและจัดกำรควำมเสี่ ยงนั้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับนโยบำย
ของบริ ษทั นำเสนอคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงองค์ก รพิ จำรณำควำมเพีย งพอและเหมำะสม รวมทั้งมี ก ำร
ทบทวนระบบและประเมินประสิ ทธิ ผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทุ กปี หรื อในทุกช่วงระยะเวลำที่พบว่ำระดับควำม
เสี่ ยงมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยมี หน่วยงำนตรวจสอบภำยในทำกำรติดตำมผลเป็ นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนผล
ให้ฝ่ำยจัดกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษทั รับทรำบโดยรวม
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