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11.

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญของกำรมีกำรจัดกำรระบบควบคุมภำยในทีด่ เี พื่อเป็ นกำรสนับสนุนให้
กำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและครอบคลุมทุก
ด้ำน เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริษทั จัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุ ลที่มปี ระสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัท ฯ อยู่เสมอ โดยจัดให้มกี ำร
กำหนดลำดับขัน้ ของอำนำจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) และกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ (Segregation of
Duties and Responsibilities) เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทัง้ ในระดับ ผูบ้ ริหำรและพนักงำนมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุล ที่
เหมำะสม มีกำรกำหนดระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในทีเ่ ป็ นอิสระทำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของหน่ วยงำนในกลุ่มบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้และรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่ หมำะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับ กลุ่มบริษทั
ฯ โดยมีระบบงำนทีช่ ดั เจนสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ได้ประเมินระบบควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ ำยบริหำร
ของบริษทั ฯ และอ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนติดตำมผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยใน ทีต่ รวจสอบและจัดทำโดยบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที
ออดิท จำกัด (รวมเรียกว่ำ “P&L”) คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษท้ ฯ
ใน 5 ด้ำน ตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission
) ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2556 นำมำปรับให้เหมำะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
คำถำมหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน เช่นเดียวกับแนวทำง COSO เดิม ดังนี้ 1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 2) กำร
ประเมินควำมเสี่ยง 3) มำตรกำรควบคุม 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และ 5) ระบบกำรรำยงำนและ
ติดตำม ทัง้ นี้ ได้ขยำยควำมแต่ละส่วนออกเป็ นหลักกำรย่อยรวม 17 หลักกำร ซึง่ ประกอบด้วย
1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในทีด่ ี โดยกำหนดเป้ ำหมำยและทิศทำงกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) จรรยำบรรณ และจริยธรรม
ในกำรดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร มีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุก
ระดับได้รบั ทรำบและถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้ กำหนดบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื น มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่
ชัดเจนและมีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) และมีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในที่มคี วำมเป็ น
อิส ระรำยงำนตรงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ ำ ที่ต รวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบ ัติง ำนสนั บ สนุ น ให้เ กิด
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยในทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึงหลักกำร ดังนี้
1.1 องค์กรแสดงถึงควำมยึดมันในคุ
่ ณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.2 คณะกรรมกำรมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริหำร และทำหน้ ำที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร
ดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
1.3 ฝ่ ำยบริหำรได้จดั ให้มโี ครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสังกำรและควำมรั
่
บผิดชอบที่
เหมำะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมกำร
1.4 องค์กรแสดงถึงควำมมุง่ มันในกำรจู
่
งใจ พัฒนำและกำรรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ
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1.5 องค์กรกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพือ่ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
2) การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยมีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง มีหน้ำทีใ่ นกำร
กำหนดกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO และมีหน้ำทีใ่ นกำร
พิจำรณำแนวทำงและมำตรกำรในกำรจำกัดควำมเสีย่ งเพื่อจำกัดควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมทัง้ มีหน้ำทีด่ ำ้ นกำร
ส่งเสริมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึงหลักกำร ดังนี้
2.1 องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2.2 องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุม
ทัง้ องค์กร
2.3 องค์กรได้พจิ ำรณำถึงโอกำสทีจ่ ะเกิดทุจริต ในกำรประเมินควำมเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อองค์กร
2.4 องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะเบียบกรอบอำนำจดำเนินกำรในกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีช่ ดั เจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมี
กำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ เ่ี หมำะสมและมีกำรสอบทำนระหว่ำงกัน บริษทั ฯ มีกำรกำหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรทำธุรกรรมทีเ่ ข้ำ
เงือ่ นไขเป็ นรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ ซึง่ ครอบคลุมถึงหลักกำร ดังนี้
3.1 องค์กรมีมำตรกำรควบคุมทีล่ ดควำมเสีย่ งทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
3.2 องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุ นกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
3.3 องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้กำหนดสิง่ ทีค่ ำดหวังและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้นโยบำยทีก่ ำหนดไว้นนั ้ สำมำรถนำไปสูก่ ำรปฏิบตั ไิ ด้
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบข้อมูลสำรสนเทศที่ต่อเนื่องและจัดให้มชี ่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรที่มปี ระสิทธิภำพ
เพื่อให้มขี อ้ มูลสำคัญเพียงพอทีจ่ ะใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำร มีกำรจัดเก็บเอกสำร
ข้อมูลรวมทัง้ กำหนดระยะเวลำในกำรจัดเก็บที่เหมำะสมเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของกฎหมำย มีกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทันต่อเวลำเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบกำรเงินโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีระบบกำรสื่อสำรภำยในและ
ภำยนอกเพื่อให้บุคลำกรได้รบั ทรำบข้อมูลสำรสนเทศที่ใช้สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง
หลักกำร ดังนี้
4.1 องค์กรข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุ นให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่
กำหนดไว้
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4.2 องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่
จำเป็ นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมทีว่ ำงไว้
4.3 องค์กรได้สอ่ื สำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน
5) ระบบการรายงานและติ ดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั ฯ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ ำหมำยธุรกิจหรือตัวชีว้ ดั (KPI) และรำยงำนผลพร้อม
ทัง้ วิเครำะห์สำเหตุของผลต่ำงเพือ่ กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสมต่อผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำร
บริษทั สำหรับด้ำนระบบกำรควบคุมภำยใน บริษทั ฯ กำหนดให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรตรวสอบ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอในระยะเวลำทีเ่ หมำะสม ซึง่ ครอบคลุมถึงหลักกำร ดังนี้
5.1 องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนินไปอย่ำง
ครบถ้วน เหมำะสม
5.2 องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผูบ้ ริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ มีควำม
เพีย งพอและเหมำะสม และกลุ่ ม บริษัท ฯ ได้จ ัด ให้ม ีบุ ค ลำกรอย่ ำ งเพีย งพอที่จ ะด ำเนิ น กำรตำมระบบได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ให้สำมำรถ
ป้ องกันทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษทั ฯ จำกกำรทีก่ รรมกำรหรือผูบ้ ริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำนำจ รวมถึงกำร
ทำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษทั ได้
พิจำรณำอนุ มตั ิแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตำมแบบประเมินของ
สำนักงำน ก.ล.ต.
11.2 การตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ฯ ว่ำจ้ำง P&L เพื่อทำกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ โดยได้เข้ำทำกำรตรวจสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT General Control) และกำรควบคุมทัวไปด้
่ ำน
กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ตัง้ แต่ปี 2560 จนถึงปั จจุบนั และรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ ในปี 2561 2562 และ 2563 โดยได้ทำกำรตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในแยกเป็ น 5 วงจรหลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

วงจรรำยได้
วงจรรำยจ่ำย
กำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร
กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล และ
กำรบริหำรสินค้ำและคลังสินค้ำ
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)
โดยกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบและ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ หมุนเวียนไปตำม 5 ระบบงำนหลัก (65 ระบบงำน
ย่อย) ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ระบบงานหลัก
1. ระบบวงจรรำยได้

2. ระบบวงจรรำยจ่ำย

3. ระบบกำรบริหำร
ทรัพย์สนิ ถำวร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

ระบบงานย่อย
นโยบำย/ระเบียบ/ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับวงจรรำยได้
อำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
กำรจัดทำประมำณกำรรำยได้ หรือ Business Plan
กำรขึน้ ทะเบียนลูกค้ำ
กำรกำหนดรำคำค่ำบริกำร/สัญญำหรือข้อตกลง
กำรบันทึกลูกหนี้และรับชำระ
กำรควบคุมกำรพิสจู น์ยอดเงินฝำกธนำคำร
กำรควบคุมเช็ครับ (Cheque On Hand)
กำรวิเครำะห์อำยุลกู หนี้และกำรตัง้ ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ภำษีขำย
ภำษีถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำย
กำรกำหนดสิทธิในกำรเข้
ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
์
นโยบำย/ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับระบบงำนวงจรรำยจ่ำย
อำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
กำรควบคุมงบประมำณด้ำนรำยจ่ำย
กระบวนกำรคัดเลือกและขึน้ ทะเบียนผูข้ ำยรำยใหม่/กำรประเมินผูข้ ำยรำยเดิมประจำปี
กระบวนกำรขอซือ้ (PR)
กระบวนกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง
กระบวนกำรทำสัญญำจัดจ้ำง
กระบวนกำรรับของ
กำรบันทึกรำยกำรเจ้ำหนี้
กำรจ่ำยชำระหนี้
กำรควบคุมเช็คจ่ำย
กำรวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้ (AP Aging)
กำรควบคุมเงินสดย่อย
กำรควบคุมเงินทดรองจ่ำย
กำรพิสจู น์ยอดเงินฝำกธนำคำร (Bank Reconciliation)
กำรควบคุมภำษีซอ้ื
ภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย
กำรกำหนดสิทธิในกำรเข้
ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
์
กำรจัดทำ นโยบำย/ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกระบวนกำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร
กำรจัดทำ ขอบเขตอำนำจหน้ำที/่ ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรควบคุมอำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
กำรควบคุมกระบวนกำรขอซือ้ สินทรัพย์ถำวร
กำรควบคุมทะเบียนสินทรัพย์ถำวร
กำรควบคุมกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำ
กำรควบคุมสินทรัพย์เช่ำ
กำรควบคุมกำรจำหน่ำย กำรเลิกใช้ กำรบริจำคสินทรัพย์ถำวร และกำรตัดออกจำกบัญชีคุม
สินทรัพย์ถำวร
กำรควบคุมกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร
กำรควบคุมกำรนำสินทรัพย์ออกนอกบริษทั
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)
ระบบงานหลัก

4. ระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล

5. ระบบกำรบริหำร
สินค้ำคงคลัง

3.11
3.12
3.13
3.14
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

ระบบงานย่อย
กำรควบคุมกำรโอนย้ำยสินทรัพย์ระหว่ำงบุคคลหรือแผนก
กำรควบคุมกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครือ่ งจักร
กำรควบคุมกำรทำประกันภัยสำหรับสินทรัพย์ถำวร
กำรควบคุมกำรกำหนดสิทธิ ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
นโยบำย/ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน เกีย่ วกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แผนผังโครงสร้ำงองค์กร/โครงสร้ำงหน่วยงำน/ขอบเขตอำนำจหน้ำที/่ ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบตั งิ ำน และกำรวำงแผนกำลังพล
กำรจัดทำ อำนำจดำเนินกำร อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
กำรสรรหำ และว่ำจ้ำง
กำรควบคุมค่ำตอบแทน
กำรควบคุมสวัสดิกำร
กำรควบคุมเงินเดือน
กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรประเมินผล
กำรพัฒนำบุคลำกร
กำรเลิกจ้ำงและลำออก
กำรกำหนดสิทธิในกำรเข้
ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
์
อื่น ๆ
นโยบำย/ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำรบริหำรคลังสินค้ำ
อำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
กระบวนกำรรับสินค้ำ
กระบวนกำรจ่ำยสินค้ำ
กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
กำรควบคุม และกำรดูแลควำมปลอดภัยของคลังสินค้ำ
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรกำหนดสิทธิในกำรเข้
ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศ
์

ในส่วนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT
General Control) P&L ได้ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 14 หัวข้อ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ระบบงานหลัก
1. กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ระบบงานย่อย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

นโยบำยควำมมันคงปลอดภั
่
ยสำรสนเทศ
โครงสร้ำงควำมปลอดภัยสำรสนเทศ
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยด้ำนทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ
กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
กำรเข้ำรหัสข้อมูล
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยทำงกำยภำพและสภำพแวดล้อม
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยสำหรับกำรดำเนินกำร
ควำมมันคงปลอดภั
่
ยสำหรับกำรสือ่ สำรข้อมูล
กำรจัดหำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบ
ควำมสัมพันธ์กบั ผูใ้ ห้บริกำรภำยนอก
กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ควำมมันคงปลอดภั
่
ยสำรสนเทศ
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)
ระบบงานหลัก

ระบบงานย่อย
1.13 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศเพือ่ สร้ำงควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
1.14 ควำมสอดคล้อง

ในส่ ว นกำรด ำเนิ น งำนเกี่ย วกับ ระบบกำรควบคุ ม ภำยใน เรื่อ ง กำรควบคุ ม ทัว่ ไปด้ำ นกำรก ำกับ ดูแ ลกำร
ปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย P&L ได้ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำร
ควบคุมทัวไปด้
่ ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย 9 หัวข้อ ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ระบบงานหลัก
1. กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนกำร
กำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำน
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย

ระบบงานย่อย
1.1 นโยบำย/ระเบียบ/ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนของฝ่ ำยกฎหมำย
1.2 แนวทำงกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมระเบียบขัน้ ตอน และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 แผนผังโครงสร้ำงหน่วยงำนของฝ่ ำยกฎหมำยและฝ่ ำยทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องฝ่ ำยกฎหมำยและฝ่ ำยทีเ่ กีย่ วข้อง
1.5 กฎหมำยทีส่ ำคัญเกีย่ วกับโรงไฟฟ้ ำ
1.6 กำรปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
1.7 กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.8 กำรจัดทำทะเบียนคุมสัญญำ และเอกสำรสำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
1.9 สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บข้อมูลและเอกสำรสำคัญต่ำง ๆ

โดยภำพรวม จำกกำรตรวจสอบระบบควมคุมภำยในโดย P&L สรุปได้ว่ำ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีไ่ ด้กำหนดขึน้ มำ กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรควบคุมภำยในในส่วนทีเ่ ป็ นสำระสำคัญทีเ่ พียงพอ ซึ่งทำให้
กลุ่มบริษทั ฯ บรรลุวตั ถุประสงค์เพือ่
•

เพิม่ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ

•

เพิม่ ควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริหำรระดับสูงว่ำ กลุ่มบริษทั ฯ มีระบบข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ และไม่มขี อ้ ผิดพลำดทีม่ ี
สำระสำคัญ

•

ให้เกิดควำมมันใจว่
่ ำ กลุ่มบริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอ และพนักงำนมีกำรปฏิบตั ิงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้

11.4 ข้อสังเกตจากผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตของกลุ่ม
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภำยใน และระบบบัญชี สำหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน)

11.5 การแต่งตัง้ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ว่ำจ้ำง P&L เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน และแต่งตัง้ นำงสำววรรณวิม ล จองสุรยี ภำส ให้ดำรง
ต ำแหน่ ง หัว หน้ ำ งำนตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่ ง หัว หน้ ำ งำน
ตรวจสอบภำยในมีวุฒกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ทีเ่ หมำะสม และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั ฯ จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีด่ งั กล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำ
และอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย ผูด้ ำรงตำแหน่ งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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