บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

10.

การควบคุมภายใน

10.1

ระบบการควบคุมภายใน
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ตามที่บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดว ยนั้ น คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได พิจ ารณาผลการประเมิ น ความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในในด านตา ง ๆ ตามที่
นําเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบงออกเปน 5 สวน โดยสามารถสรุปไดดังนี้
10.1.1 องคกรและสภาพแวดลอม
บ ริ ษั ท ฯ เ ชื ่ อ ว า รูป แบบการจั ดโครงสรา งองค กรที่ ใช อยู ในปจ จุบั นนั้ นมี ความเหมาะสมและสอดคล องกั บ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อปองกันมิใหฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังมีนโยบาย
ในการดําเนินธุรกิจที่ดี โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาดวย
10.1.2 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดมาตรการในการติดตามอยางสม่ําเสมอโดยไดมี
การจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารความเสี่ย งทั้ งในระยะสั้น และระยะยาวที่ไ ด มีก ารวิ เ คราะห ถึ งป จ จั ย ภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอบริษัทฯ ทั้งยังมีการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการควบคุมและมีการ
ทบทวนประเมินผล และไดสงแผนการบริหารความเสี่ยงใหพนักงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
10.1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ในการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทฯไดกําหนด
แนวทางไวอยางรัดกุม เพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และบริษัทฯ ยังไดมีการกําหนดอํานาจ หนาที่และ
วงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
10.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในแตละครั้ง บริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญอยา ง
เพียงพอโดยจัดทําเปนเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังไดบันทึกความเห็น
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และขอสังเกตของกรรมการไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการได ทั้งยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวอยางครบถวนอีกดวย
10.1.5 ระบบการติดตาม
บริษัท ฯ มี การตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว อยา งสม่ํา เสมอ และมีน โยบายใหฝา ย
บริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดการกระทําที่ผิดปกติ หรือมีเหตุการณที่อาจกระทบตอชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และบริษัทฯไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะไดมีการประชุม
อยางสม่ําเสมอ
ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในดานตาง ๆ ของ บริษัทฯ
มีความเพียงพอ และจะสามารถทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดวางหลักเกณฑในการตรวจสอบที่ชัดเจน
เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด
10.2

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ฯ และบริ ษัทย อย ไดนํา แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการควบคุ มภายในที่ เครงครัด ของเอ็กซอน โมบิล คอร
ปอเรชั่น มาใชในการดําเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยเนนใหความสําคัญตอการกระจายบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของทุก ๆ หนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
เปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตั้งอยูบนมาตรฐานของระบบควบคุมการจัดการ (System of
Management Control) ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 7 ประการ ไดแก การกระจายอํานาจ (Decentralization) การแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบ (Segregation) การจดบันทึกดานเอกสาร (Documentation) การกํากับและสอบทาน (Supervision and
Review) ประสิทธิภาพในการจัดการ (Timeliness) การจัดการใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง (Relevance to Risk) และความ
เปนอิสระของการควบคุม (Independence of Control)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการตาง ๆ เหลานี้ และไดวางแนวทางปฏิบัติตาง ๆ รวมทั้งไดมีการสื่อสาร
กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางตอเนื่องเพื่อใหแนใจวาหลักการทั้งหมดไดนําไปใชในการปฏิบัติงานทุก ๆ ดาน
อยางเครงครัด อาทิ การจัดใหมีคูมือมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ (Standards of Business Conduct) ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
พื้นฐานและหลักการ 16 ประการ เชน นโยบายดานจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดานผลประโยชนทับซอน นโยบายดาน
สินทรัพยของบริษัทฯ นโยบายดานสิ่งแวดลอม นโยบายดานความปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ
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และบริ ษัท ยอ ย ทุก คนจะตอ งเขา ใจและปฏิบั ติตามอย างเครงครั ด โดยบริษั ทฯ และบริ ษัท ยอ ย ได จัด ให มีก ารอบรมเพื่ อ
ทบทวนนโยบายหลักเหลานี้เปนระยะ ๆ หรือประมาณทุก ๆ 2-4 ป นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไดเปดโอกาสให
พนักงานสามารถเขามาปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี (Procedures of open door communication) เพื่อ
สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวม และมีชองทางในการรายงานเรื่องที่อาจจะเปนปญหา หรือไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือ
แนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดใชระบบบริหารการดําเนินงานเพื่อการควบคุม (Control Integrity Management System
หรือ CIMS) เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยคูมือ CIMS จะระบุถึง จุดมุงหมาย
มาตรฐาน รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติ ผลลัพธที่ตองการ และวิธีการตรวจสอบและติดตามของขั้นตอนการกํากับดูแล
ตาง ๆ เชน การประเมินความเสี่ยง และการรายงานถึงขอบกพรองของการจัดการความเสี่ยง
สําหรับในสวนของขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัตินั้น บริษัทฯ ไดมีการกําหนดเอาไวอยางชัดเจนในคูมือ
การมอบหมายอํานาจหนาที่ (Delegation of Authority Guide) นอกจากนี้ ทุก ๆ หนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมี
คูมือการควบคุม (Control Catalog) ซึ่งระบุรายละเอียดขั้ นตอนตา ง ๆ ของการควบคุ มสําหรับ ทุก ๆระบบงาน (Business
Process) ในระดับปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการควบคุม การประเมินขอบกพรองของระบบ
แผนงานในการแกไขขอบกพรองนั้น ๆ และผูที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ แตละหนวยงานยังมีที่ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดการระบบการควบคุมภายในประจําหนวยงาน แกพนักงานและผูบริหารในหนวยงานนั้น ๆ ดวย
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการตรวจสอบและวัดผลประสิทธิภาพในระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต (External Audit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทีมผู
ตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคของบริษัทอื่น ๆ ในเครือเอ็กซอน โมบิล คอรปอเรชั่นที่มีความเปนอิสระในรอบระยะเวลา
ทุก ๆ 3 ปเ ปนอยางนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ ระดั บความเสี่ยงของแตละหนว ยงาน อีก ทั้งในทุก ๆ ครึ่งรอบระยะเวลาของการ
ตรวจสอบภายในโดยทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาคดังกลาวขางตน ทุก ๆ หนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยยัง
จะมีการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงานเอง (Unit Internal Assessment หรือ UIA) ในลักษณะที่เปนการ
ตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในของตนเอง (Controls Self Assessment) โดยผลของการตรวจประเมินดังกลาวจะ
ไดมีการรายงานอยางเปนทางการเพื่อประโยชนในการติดตามผลความคืบหนาของการปฏิบัติตามขอแนะนําตาง ๆ ตอไปดวย
ทั้งนี้ ในการรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากจะตองมีการสงใหแกหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไข
แลว บริษัทฯ ยังไดกําหนดใหตองมีการสงถึงผูจัดการระดับสูงขึ้นไป และถึงกรรมการผูจัดการ รวมทั้งใหสงถึงเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Coordinator) ซึ่ งจะทํ าหนา ที่
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทฯ ตอ ไป ซึ่งในการนี้ บริ ษัทฯ ไดมีก ารแตงตั้งผู
ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาโดยเฉพาะ ดวยการใหแยกออกมาเปนอิสระจากฝายบัญชี และใหรายงานตรงตอ
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กรรมการผูจัดการ เพื่อทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และบริษัทยอยตาง ๆ ซึ่งแผนภูมิขางลางนี้แสดงถึงโครงสรางผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสรางดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตาง ๆ
(Business Functions)
ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee Coordinator)
ที่ปรึกษาดานการควบคุม

เปนการแสดงถึง สายการบังคับบัญชาที่มีตอผูบริหารภายในบริษัทฯ
เปนการแสดงถึง สายการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่มีไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากจะไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบในการ
ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยตาง ๆ ดวยการรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องที่ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และบริษัทยอยแลว ผูป ระสานงานคณะกรรมการตรวจสอบยังมี
หนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทีมผูตรวจสอบภายในจากระดับภูมิภาค และที่
ปรึกษาดานการควบคุม (Control Advisor) ซึ่งมีประจําอยูในทุกหนวยงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งมีหนาที่ในการ
ดูแลจัดใหมีการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว และ
ทําการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ผูประสานงานคณะกรรมการ
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บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ตรวจสอบยังมีหนาที่ในการดูแลแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
และเพื่อใหการควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถจะพิจารณากําหนดใหผูประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการ
ใด ๆ เพิ่ มเติ ม รวมถึ งการจัด ใหมีการตรวจสอบเพิ่ มเติ มในบางหนว ยงาน นอกเหนือ ไปจากการตรวจประเมิน ระบบการ
ควบคุมภายในที่ไดจัดใหมีเปนประจําตามปกติอยูแลวอีกก็ได ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร
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