การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริิษััท ปููนซีีเมนต์์นครหลวง จำำ�กััด  (มหาชน) กำำ�หนดให้้มีีระบบ 
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และสอดคล้้อง
กัับกฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ  และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ 
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยที่่�บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งหน่่วยงาน Group  
Internal Audit and Compliance ที่่�นำ�ำ สมััยขึ้้น� เพื่่อ� ครอบคลุุม
การปฏิิบัติั งิ านของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ ในประเทศไทยรวมถึึงบริิษัทั ย่่อย
ในต่่างประเทศ รัับผิิดชอบกิิจกรรมการควบคุุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งและการดำำ�เนิินงาน
ด้้านธรรมาภิิบาลของกลุ่่�มบริิษัทั ฯ โดยนำำ�เทคโนโลยีีและแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ในโลกมาใช้้ หน่่วยงานนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์หลัักในการพััฒนา
และเพิ่่ม� มููลค่า่ ขององค์์กรภายใต้้การให้้คำ�ำ แนะนำำ�เชิิงลึึกและอยู่่�
บนพื้้�นฐานการควบคุุมความเสี่่�ยงที่่�ดีี ระบบการควบคุุมภายใน
ได้้ ถู ู ก ออกแบบเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความมั่่� น ใจว่่ า การดำำ � เนิิ น งานมีี                
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงลดความเสี่่ย� ง
จากการดำำ�เนิินงานและสร้้างความมั่่�นใจว่่ามีีมาตรการป้้องกััน
การทุุจริิตอย่่างสมเหตุุสมผล
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้หน่่วยงาน
Strategic Planning and Transformation เป็็นผู้้�ดููแลการ
ประเมิินความเสี่่�ยงเชิิงธุุรกิิจและติิดตามผลตามแผนการพััฒนา
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง ซึ่่�งหน่่วยงานนี้้�มีการทำ
ี
�ำ กิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อปรัับปรุุงและพััฒนาผลการดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจขององค์์กร
และลดความเสี่่�ยงเชิิงกลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินงาน
คณะกรรมการบริิษััทได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็็นผู้้ปร
� ะเมิินระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้รัับรองระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ ในด้้านต่่างๆ
ห้้าองค์์ประกอบ อ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) และแนวทางปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนด
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์
(“ก.ล.ต.”) ดัังนี้้� คืือ
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รายงานประจำ�ปี 2562

1. การควบคุุมภายในองค์์กร: บริิษััทฯ แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะส่ง่ เสริิมการควบคุุมภายในองค์์กรตามกรอบโครงสร้้าง
การควบคุุมภายใน โดยการทบทวนภาพรวมนโยบาย (policy
landscape) ปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานให้้ทัันสมััย และสื่่�อสาร
ไปยัังพนัักงานของบริิษััทฯ ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้แก้้ไข
และปรัับปรุุงเอกสารหลัักด้้านธรรมาภิิบาล เช่่น ระเบีียบ
ปฏิิบััติิขององค์์กร Manual of Authorities และกฎบััตร
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ เพื่่�อความโปร่่งใสและพััฒนา
การกำำ�กัับดููแลองค์์กรให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1.1 ) ทบทวนและปรัับปรุุงนโยบาย ขั้น� ้ ตอนและวิิธีกี ารปฏิิบัติั งิ าน
ต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นปััจจุุบันั รวมทั้้�งสอดคล้้องกัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ โดยนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธรรมาภิิบาลและการกำำ�กัับดููแลองค์์กรจะผ่่านการพิิจารณา
และอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิษััท ส่่วนนโยบายที่่�
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานจะผ่่านการพิิจารณาและอนุุมััติิ
โดยฝ่่ายจััดการ และสื่่อ� สารให้้พนัักงานรัับทราบและเข้้าใจ
อย่่างทั่่�วถึึงและผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ
1.2) สร้้างจิิตสำำ�นึกึ ของพนัักงานให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของการควบคุุมภายในที่่ดีี� โดยเริ่่ม� จากการสร้้างความ
เข้้าใจในความหมายของความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินการ
วิิธีการปร
ี
ะเมิินความเสี่่�ยงและวิิธีการจั
ี
ดั การความเสี่่�ยง
ซึ่่�งผู้ป�้ ฏิิบัติั งิ านจะสามารถออกแบบการควบคุุมภายใน
เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.3) นโยบายการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส บริิษัทั ฯ
จััดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
โดยได้้จััดทำำ�นโยบาย และจััดให้้มีีช่่องทางการรายงาน
ชื่่�อว่่า INSEE Speak Up โดยช่่องทางนี้้�มีีการบริิหาร
จััดการอย่่างมืืออาชีีพจากหน่่วยงานอิิสระภายนอกเพื่่�อ
แสดงถึึงความโปร่่งใสและยุุติิธรรม ช่่องทางนี้้�จัดั ตั้้�งขึ้้น�
เพื่่�อให้้พนัักงานในกลุ่่�มบริิษััทฯ และ คู่่�ค้้าสามารถแจ้้ง
รายงานและแจ้้งเบาะแสที่่�เกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ผิิดที่่ส� งสััยว่่า
เกิิดขึ้้น� ทั้้�งในด้้านการฝ่่าฝืนื กฎหมาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
และข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงาน
เช่่น การทุุจริิตเกี่่�ยวกัับการคอร์์รัปชั
ั นั การใช้้ข้้อมููลและ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ ในทางที่่�ผิิด เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�เรื่่�องที่่�
ร้้องเรีียนเข้้ามาทางช่่องทางนี้้�จะได้้รัับการตรวจสอบหา
ข้้อเท็็จจริิงและนำำ�มาสู่่�การสอบสวนตามกระบวนการ
และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นระยะ

2. การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ าน กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุม
การดำำ�เนิินงานแบ่่งเป็็นสองระดัับ คืือ ระดัับกลุ่่�มบริิษััท
และระดัับบริิษัทั ย่่อย โดยในระดัับกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ คณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มจะทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบััติิงานและผลการ
ดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารของ
บริิษัทั ย่่อยแต่่ละรายเป็็นรายเดืือน ส่ว่ นในระดัับบริิษัทั ย่่อย
จะมีีการกระทำำ�ในลัักษณะเดีียวกััน โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารของแต่่ละบริิษัทั ย่่อยทำำ�การทบทวนผลการปฏิิบัติั งิ าน
และผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินร่่วมกัับฝ่่ายจััดการของ
บริิษัทั ย่่อย แล้้วนำำ�เสนอให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่ม
� ทราบ
การประเมิินผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินทำำ�โดยเปรีียบเทีียบ
กัับงบประมาณที่่�คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิไว้้ รวมทั้้�ง
เปรีียบเทีียบกัับผลการดำำ�เนิินงานของปีีที่่�ผ่่านมา
สายงานด้้านการเงิินและการควบคุุมมีีส่ว่ นร่่วมในการตรวจสอบ
การใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการและการลงทุุนอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามงบประมาณที่่�ได้้รัับอนุุมััติิ
และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯ มีีการควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทางธุุรกิิจเป็็นไป
ตามนโยบาย ระเบีียบปฏิิบััติิและการอนุุมััติิสอดคล้้องกัับ
Manual of Authorities และฝ่่ายจััดการจะต้้องรายงาน
ให้้คณะกรรมการบริิ ษั ั ท ทราบ หากมีี การดำ ำ � เนิิ น งานที่่�
ไม่่สอดคล้้องกัับหลัักการข้้างต้้น
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (SAP)
มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีขึ้้�น
และระบบดัังกล่่าวจะเตืือนให้้ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รัับรู้้�ถึึงการทำำ�ธุุรกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมได้้อย่่างรวดเร็็วและ
จััดการกัับปััญหาเหล่่านั้้�นได้้ทัันเวลา รวมถึึงการรายงานผล
ดัังกล่่าวให้้ผู้บ�้ ริิหารระดัับสููงรัับทราบเพื่่�อวางแนวทางป้้องกััน
ต่่อไป

บริิษััทฯ มีีการทบทวนการเข้้าถึึงระบบสารสนเทศหลัักของ
บริิษัทั ฯ อย่่างเคร่่งครััดและสม่ำำ�� เสนอตลอดปีี เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
การอนุุมััติธุุรกรร
ิ
มบนระบบมีีการกำ�ำ หนดแบ่่งแยกตามหน้้าที่่�
(Segregation of Duties) ของพนัักงานอย่่างเหมาะสม
และจำำ�กััดการอนุุมััติิธุุรกรรมที่่�อยู่่� ในการเฝ้้าระวัังอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

3. การประเมิินความเสี่่�ยง บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
ประเมิินความเสี่่�ยงหลััก ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินงาน การเงิิน และข้้อกฎหมาย ซึ่่�งความเสี่่�ยงที่่�
ได้้รัับการประเมิินจะถููกนำ�ำ ไปแสดงผลให้้ผู้บ�้ ริิหารได้้เห็็นถึึง
ความสำำ�คััญ ความรุุนแรง และผลกระทบกัับบริิษััทฯ โดย
ในการประเมิินความเสี่่ย� งนั้้�น หน่่วยงาน Strategic Planning
and Transformation จะเป็็นผู้จั�้ ดั การประชุุมเชิิงปฏิิบัติั การ
ิ
เพื่่� อ ประเมิิ น ความเสี่่� ย งประจำำ � ปีี ข องบริิ ษั ั ท ฯ ร่่วมกัั บ
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง กลุ่่�มธุุรกิิจและหน่่วยงานภายในของ
องค์์กรเพื่่�อบ่่งชี้้�ความเสี่่�ยง โดยการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
ความคิิดเห็็น พิิจารณาระดัับความรุุนแรงและผลกระทบของ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น รวมถึึงหาข้้อสรุุปทางกลยุุทธ์์และวิิธีี
ดำำ�เนิินการเพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงนั้้�นๆ ร่่วมกััน โดย
แผนกบริิหารความเสี่่�ยงฯ จะรวมรวบข้้อมููลเหล่่านั้้�นเพื่่�อทำำ�
รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจและ
หน่่วยงานภายใน พร้้อมทั้้� ง ติิ ด ตามผลการทำำ � งาน
ความคืืบหน้้าของโครงการต่่างๆ ซึ่่�งริิเริ่่�มขึ้้�นมาเพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาและจััดการความเสี่่�ยงให้้ได้้ตามกรอบเวลาที่่�ตกลงกััน
ไว้้อย่่างใกล้้ชิิด ตลอดจนรายงานผลให้้ทางคณะเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�มทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
คณะกรรมการธรรมาภิิบาลและความเสี่่ย� ง ทำำ�หน้้าที่่�สอดส่่อง
ดููแลความเสี่่�ยงหลัักขององค์์กรอย่่างใกล้้ชิิด ทั้้�งในเรื่่�อง
กระบวนการจััดการความเสี่่ย� ง มาตรการการบรรเทาความเสี่่ย� ง
และแผนงานการประเมิินความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงบรรลุุตามแผนงานการบริิหาร
ความเสี่่�ยงที่่�ตั้้�งไว้้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

25

4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล บริิษััทฯ ได้้ลงทุุน
ในระบบประมวลข้้อมููลและรายงานใหม่่ล่่าสุุดทั้้�งระบบ เพื่่�อ
รองรัับการเก็็บรัักษาข้้อมููลที่่�ถูกต้้
ู องครบถ้้วน การประมวล
ข้้อมููลและการรายงานผลข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบันั ได้้ตลอดเวลา
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา ภายใต้้ระบบรัักษา
ความปลอดภััยที่่�เหมาะสม เพื่่�อการวางแผนงานและตััดสิินใจ
ในทางธุุรกิิจได้้อย่่างฉัับไว อัันจะนำำ�มาซึ่่�งความได้้เปรีียบ
ทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ระบบดัังกล่่าวยัังสามารถเปลี่่�ยน
กระบวนการทำำ�งานเป็็นระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อลดความผิิดพลาด
ที่่เ� กิิดจากบุุคคลและเพิ่ม�่ ความถููกต้้องของข้้อมููลและสนัับสนุุน
การตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
คณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทฯ
เพีียงพอและเหมาะสม โดยบริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่าง
เพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�ดีรี วมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายในเรื่่อ� ง
การติิดตามควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััท
ย่่อยให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย
จากการที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดย
ไม่่มีีอำ�ำ นาจ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
และบุุคคลที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอย่่างเพีียงพอ ซึ่่ง� ไม่่ปรากฏว่่ามีีข้้อบกพร่่อง
เกี่่ย� วกัับระบบควบคุุมภายในแต่่อย่่างใด อีีกทั้้ง� มีีการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�พร้้อมรองรัับได้้ทุุกสถานการณ์์

การแต่่งตั้้�งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษัทั แต่่งตั้้ง� นายรานจััน ซาชาเดอวา ตามข้้อเสนอ
ของของคณะกรรมการตรวจสอบให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Head of
Group Internal Audit and Compliance ของบริิษััทฯ
โดยนายรานจััน ซาชาเดอวา จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
ด้้านบริิหารธุุรกิิจการเงิินระหว่่างประเทศและองค์์กรและเป็็น
ผู้้�ตรวจสอบภายในรัับอนุุญาตจากสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายใน
สากล รััฐฟลอริิด้้า สหรััฐอเมริิกา อีีกทั้้ง� ยัังเป็็นผู้ที่่�้ มี� ปร
ี ะสบการณ์์
ในปฏิิบัติั งิ านด้้านการตรวจสอบภายในจากหลายหน่่วยงานชั้้น� นำำ�
และมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จึึงเห็็นว่่ามีี
ความเหมาะสมที่่จ� ะปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ดังั กล่่าวได้้อย่่างเหมาะสมเพีียงพอ
นอกเหนืือจากการพิิจารณาและอนุุมััติแิ ล้้ว การแต่่งตั้้�ง ถอดถอน
หรืือโยกย้้ายผู้ดำ�้ �ำ รงตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวจะต้้องผ่่านการอนุุมััติหิ รืือ
ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและงาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััทฯ มีีดัังนี้้�
• เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของกลุ่่�มบริิษััทฯ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
• เป็็นผู้้�นำำ�และดููแลกิิจกรรมของฝ่่ายตรวจสอบภายใน เพื่่�อ
ให้้สอดคล้้องกัับแผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีีของ
กลุ่่ม� บริิษัทั ฯ รวมถึึงงานตรวจสอบภายในเพิ่ม�่ เติิมอื่่�นๆ ตาม
ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
•	รายงานให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารกลุ่่�มและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเกี่่ย� วกัับผลการตรวจสอบ
และกิิจกรรมการตรวจสอบภายในของฝ่่ายตรวจสอบภายใน
•	ดำำ�เนิินงานให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีอิิสระที่่�มีี
ความรู้้� ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญที่่�เพีียงพอ และ
สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้ตามที่่�กำ�ำ หนดในกฎบััตรฝ่า่ ยตรวจสอบ
ภายใน
•	รวบรวมและรายงานให้้คณะเจ้้าหน้้าที่่� บ ริิ ห ารกลุ่่ � ม และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็็ น ประจำำ � ทุุกไตรมาส
เกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานตามข้้อกฎหมายของกลุ่่ม� บริิษัทั ฯ
และความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

