เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 สิงหาคม 2557

แบบประเมินนี้ จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1.

1

องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม

คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก
คําอธิบาย :
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว ทั้งจากนโยบายของประธานเจาหนาที่
บริหาร และที่ระบุไวในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และคูมือจริยธรรมและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

ใช


1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงานที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความเสียหายตอองคกร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนามรับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมี
การเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
คําอธิบาย :
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีการจัดทําคูมือจริยธรรมและบรรษัทภิบาล เปนลายลักษณอักษร โดยใช
บังคับกับพนักงานทุกคน เริ่มนํามาใชตั้งแตป 2554 โดยพนักงานทุกคนจะไดรับคูมือดังกลาวตั้งแตเริ่มเขามา
ทํางานกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งนี้ เนื้อหาในคูมือดังกลาวระบุอยางชัดเจนถึงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate
Governance: CG) คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับกลุมบริษัท ไทยฟูดส กรุป และจริยธรรมของกลุม
บริษัท ไทยฟูดส กรุป ซึ่งระบุขอปฏิบัติของพนักงานทั้งตอ ลูกคา คูคา การปฏิบัติงานในฐานะผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อรวมงาน ขอปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูล ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแยงทางผลประโยชน การรักษา
ทรัพยสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง กลไก และระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางชัดเจน



บริษัทฯ ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับความเสีย่ งของบริษัท
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ไมใช

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
คําถาม
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยหน ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
(Compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของ
บริ ษัท ฯ ตามแผนการตรวจสอบที่กําหนดไว โดยการรายงานจะสรุ ปผลการตรวจสอบตอ ฝ ายผู รับการตรวจ
ฝายบริหาร เพื่อหาแนวทางการปองกัน และแกไขขอสังเกตที่ตรวจพบ ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได
ติดตามผลการปรับปรุงแกไข และรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําปของบริษัทฯ ตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช


ไมใช

ทั้งนี้ ในชวงเดือนกันยายน 57 เปนตนไป ทางบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ (Compliance
unit) เพื่อเขามาตรวจสอบ กํากับดูแลการปฏิบัติของพนักงานใหเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
คําอธิบาย :
บริษัทฯ สื่อสารและกําชับใหผูบริหาร และพนักงานระดับหัวหนางานทําการกํากับและติดตามการทํางานของ
ผูใตบังคับบัญชา และใหแจงหัวหนางานตามสายการบังคับบัญชาทันที หากพบการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ไม
เปนไปตามแนวนโยบาย หรือขอบังคับของบริษัทฯ

2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5



คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการดานการควบคุมภายใน
คําถาม
มี ก ารกํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการแยกจากฝ า ยบริ ห าร โดยได ส งวนสิ ท ธิ์ อํ า นาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษัทฯ กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย
กฎบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทที่ สํ า คั ญ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู ส อบบั ญ ชี ผู ต รวจสอบภายใน และ
ผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ หรือ
สามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใช
ดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
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ไมใช

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
คําถาม
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในในองคกร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
คําอธิบาย :
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ใหมีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ บริษั ทฯ ไดจัดตั้ง ฝายตรวจสอบภายใน ซึ่ งขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจําป รวมถึงงานพิเศษตาง ๆ ที่ทางฝายบริหาร
ตองการใหฝายตรวจสอบฯ เขาทําการตรวจพิเศษ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีความ
เหมาะสม ทั้ ง นี้ มี ก ารรายงานการตรวจติ ด ตามต อ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผูบริหารที่เกี่ยวของ รวมถึงฝายงานที่ไดรับการตรวจสอบเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังไดจางผูประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก (บริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด) มาประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมถึงใหคําแนะนําที่
จําเปนในการปรับปรุง และแกไขจุดบกพรองของระบบการทํางานภายในบริษัทฯ

3.
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ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน
การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คําถาม
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยก
หนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน
3.2 ผูบริหารระดั บสูง กํ า หนดสายการรายงานในบริ ษัท ฯ โดยพิ จารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกั บ อํ านาจหนา ที่
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
คําอธิบาย :
บริ ษั ท ฯ มีก ารจั ด ทํ า โครงสร า งองคก รเป น ลายลั ก ษณอั ก ษร ซึ่ ง มี ก ารแบ ง ส ว นงานต า ง ๆ อย า งชั ด เจน และ
สนับสนุนการดําเนินงานของฝายบริหาร รวมถึงระบบการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีการแบงแยก
หนาที่ในสวนงานที่สําคัญ สามารถถวงดุลระหวางกันไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบอํานาจ
อนุมัติไวเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดวงเงินการอนุมัติรายการอยางเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานของ
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

4.

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

5.

องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ จั ด หา พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละความสามารถ
ที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยางสม่ําเสมอ
คําอธิบาย :
บริ ษัท ฯ กํ า หนดใหมี ก ระบวนการสรรหาและคัด เลื อ กพนั กงานตามคุ ณ สมบั ติ ซึ่ ง กํ า หนดไว ใ นเอกสาร Job
Description รวมถึง การสัมภาษณจากผูบริหารเพื่อใหไดพนักงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร และพนักงานผานการอบรมทั้งภายใน และภายนอก ตามแผนฝกอบรมประจําป
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี
และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและ
พนักงานทราบ
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผุบริหาร และพนักงานทุกป ซึ่งผลการประเมินจะใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนง การปรับเงินเดือน การจายคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และการจัดทําแผนฝกอบรม และ
พัฒนาใหกับผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่องผานทางอีเมล และบอรดประกาศของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูและความสามารถที่
เหมาะสมอยางทันเวลา
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่ปรึกษา
(Mentoring) และการฝกอบรม
บริษัทฯ มีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession plan) ที่สําคัญ
คําอธิบาย : บริษัทฯ อยูระหวางการจัดทําแผนการจัดทํา Succession plan

ใช


ไมใช







องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคกร
คําถาม

ใช

5.1 คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการ
ควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน
คําอธิบาย :
เนื่องจากโครงสรางองคกรกําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป
และมีการรายงานผลใหกับฝายบริหาร ฝายผูรับการตรวจสอบ รวมถึงการสรุปผลใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ทางฝายตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการปรับปรุงแกไขจากขอสังเกตที่ตรวจพบอยางสม่ําเสมอตอฝาย
บริหาร ซึ่งเปนผลใหบุคลากรทุกคนในองคกรตองตระหนัก และมีความรับผิดชอบในระบบการควบคุมภายใน
อยางเปนสําคัญ
5.2 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล ที่เหมาะสม
โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ
5.3 คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่องโดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับ
ความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย
5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
แตละคน
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ไมใช

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

6.1

6.2
6.3
6.4

7.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได
วารายการในรายงานทางการเงิน มีตัวตนจริ ง ครบถวนแสดงถึ ง สิ ท ธิ ห รือ ภาระผู ก พั นของบริ ษั ท ฯ ได ถูก ต อ ง
มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง
บริษัทฯ กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน ผูใชรายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ สะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางแทจริง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรโดยมีการกําหนดหนาที่ของฝายบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อยูในขั้นตอนการสรรหา
บุคลากรมาดําเนินการจัดทําในสวนงานดังกลาว

ใช


ไมใช





องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุม
ทั่วทั้งองคกร
คําถาม
บริษัทฯ ระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน
และหนาที่งานตาง ๆ
บริษัทฯ วิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการและแผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย ง โดยอาจเป น การยอมรั บ ความเสี่ ย งนั้ น
(Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการรวมรับ
ความเสี่ยง (Sharing)
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการจัดประชุม Executive Committee (Ex-Com) เปนรายสัปดาห เพื่อประเมินความเสี่ยง และปจจัย
ตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งภายใน ภายนอกบริษัทฯ วามีปจจัยใดบางที่สงผลกระทบ
บริษัทในชวงระยะเวลาทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทั้งนี้ ทางผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับฝายที่เกี่ยวของจะ
หารือถึงแนวทางการแกไข การปรับตัวใหเปนไปตามสภาวะตลาด และปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งมีการประเมินทั้ง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจสงผลตอภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรของ
บริษัทฯ ใหเหมาะสม และวิธีการ หรือ กลยุทธในการลดความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางเหมาะสม และทันทวงที
ตัวอยางปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอยตระหนัก และคอยเฝาระวังอยูตลอด อาทิ การบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, การผันผวนเรื่องของราคาวัตถุดิบในตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ, การ
คํานึงถึงการปรับตัวของราคาไกและสุกรตามรอบระยะเวลาของตลาด เพื่อนํามาปรับราคาสินคาของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เปนตน
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ใช






ไมใช
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คําถาม

ใช

ไมใช

เมื่อที่ประชุม Ex-Com ระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และ Action Plan ในการจัดการแลว ทางผูบริหารฝาย
ที่เกี่ยวของจะสื่อสารใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตาม Action Plan ที่กําหนดจากการประชุม
รวมใน Ex-Com โดยทางผูบริหารระดับฝายจะทําการ Monitor การปฏิบัติงาน และรายงานผลความคืบหนาให
ผูบริหารระดับสูงรับทราบในการประชุมสัปดาหตอไป

8.

องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดกรทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม

ใช

8.1 บริษัทฯ ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การจัดทํารายงานทางการ
เงิ น เท็ จ การทํ า ให สู ญ เสี ย ทรั พ ย สิ น การคอร รั ป ชั น การที่ ผู บ ริ ห ารสามารถฝ า ฝ น ระบบควบคุ ม ภายใน
(Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่ง
ทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน
8.2 บริษัทฯ ไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด
แลว รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมี
ลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทฯ ไวสูงเกินความเปนจริง
จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ย วกั บโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่
บริษัทฯ ดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต



8.4 บริษัทฯ ไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว

9.

ไมใช






องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช

9.1 บริษัทฯ ประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
9.2 บริษัทฯ ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
9.3 บริษัทฯ ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคก ร ที่อาจมี ผลกระทบต อการดําเนิ นธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการประชุมหารือประจําสัปดาหในการประเมินความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการประเมินหากมีการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ทั้งนี้ มีการกําหนดแนว
ทางการรับมือกับปจจัยการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงลง ซึ่งทางผูบริหารที่เกี่ยวของจะทําการติดตาม
ผลการปรับปรุงแกไขเพื่อลดความเสี่ยงนั้นอยางตอเนื่อง
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําถาม

ใช

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน สภาพแวดลอม
ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมในดานตาง ๆ สอดคลองตามความเสี่ยงดานตาง ๆ ขององคกร
10.2 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ อยางเหมาะสม
เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
กําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพื่อให
สามารถปองกันการทุจริตได เชน มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนใน
การอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตาง ๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับ
กรณีตาง ๆ ดังนี้



10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ



10.2.2 กรณีที่บริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวไป
แลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน บริษัทฯ ไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการ
ปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เชน ติดตามการชําระคืนหนี้
ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการจัดทําคูมืออํานาจอนุมัติ (Authorization manual) ซึ่งกําหนดขอบเขตและอํานาจในการอนุมัติการทํา
รายการของผูบริหารระดับตางๆ อยางชัดเจน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี
การควบคุมทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาตาง ๆ โดยกําหนดใหฝายกฎหมายเปนผูตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตองของสัญญา กําหนดใหมีการสอบทานเนื้อหาในสัญญาทุกครั้ง รวมถึงกําหนดใหฝายงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการติดตามใหมีการลงนาม และจัดเก็บสัญญาตางๆ ใหครบถวน



บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน (อางอิงจากประกาศที่เกี่ยวของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ที่เปนลายลักษณอักษร และไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10.3 บริษัทฯ กําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุมแบบ Manual และ
Automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม
10.4 บริษัทฯ กําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ กลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝาย
งาน แผนก หรือกระบวนการ
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ใช

10.5 บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบงาน 3 ดานดังกลาวออกจากกันอยางชัดเจน โดยฝายตาง ๆ ของบริษัทฯ มีการ
กําหนดอํานาจการอนุมัติที่แตกตางกันตามลักษณะหนาที่ ทั้งหนาที่ในการบันทึกรายการบัญชี การจัดเก็บจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน ทั้งนี้ นโยบายของเครือบริษัท ไทยฟูดส กรุป จะไม
มอบหมายงานใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจกระทําการไดตั้งแตตนกระบวนการจนจบกระบวนการ
ตองมีการ
แบงแยกหนาที่ การสอบยันความถูกตอง (Checks & Balances) อยางเหมาะสม



ไมใช

11. องค ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค
คําถาม
11.1 บริษัทฯ ควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
คําอธิบาย :
บริ ษัท ฯ มีก ารจํา กัด สิ ท ธิ์ใ นการเข าถึ ง การใช ง านข อ มู ล ระบบสารสนเทศด านต า งๆ เช น คอมพิ ว เตอร อี เมล
โปรแกรมระบบ SAP และจัดซื้อ ซึ่งจะกําหนดการเขาระบบแยกตามตําแหนงงาน และความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสม อีกทั้ง มีการควบคุมการใชงานรหัสผานในแตละชองทางของขอมูลเพื่อเปนการปองกันทางดานระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล
11.2 บริษัทฯ ควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มอบหมายใหฝายสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องการวางโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสม โดยมีการจัดหา การติดตั้งอุปกรณ ระบบงานตางๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
11.3 บริษัทฯ ควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

ใช


11.4 บริษัทฯ ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสม
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มอบหมายใหฝายสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยมีการจัดทําสัญญาบํารุงรักษาของระบบ
ตาง ๆ เพื่อระบุขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางบริษัทฯ และผูพัฒนาระบบงาน ทั้งนี้ มีการจัดทํา
ตารางการปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ประจําป
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12. องคกรจัด ใหมีกิ จกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่ งไดกําหนดสิ่งที่ คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
คําถาม
12.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัทฯ เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัทฯ ไปใชสวนตัว
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเหมาะสม

ใช


12.2 บริษัทฯ มีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเหมาะสม



12.3 บริษัท ฯ มี นโยบายเพื่อ ให การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํ านึ ง ถึ งประโยชน สู ง สุ ดของบริ ษั ท ฯ เป น สํ าคั ญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (At arms’ length basis)
คําอธิบาย :
ในการทํ า รายการระหว า งกั น หรื อ รายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ว ทางผลประโยชน ใ ด ๆ บริ ษั ท ฯ จะ
ดําเนินการติดตามใหมีการทํารายการเสมือนหนึ่งกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงความจําเปน
และความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ



12.4 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้งกําหนดแนวทางใหบุคคล
ที่บริษัทฯ แตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทฯ ไมมีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)
คําอธิบาย :
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยทั้งหมด เพื่อใหมั่นใจไดวา การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของการลงทุนในการประกอบกิจการของ
บริษัทยอย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมเพื่อติดตามดูแลการดําเนินงาน ทั้งการประชุม
Executive Committee (Ex – Com) ประจําสัปดาห และ VP – Meeting ประจําเดือน



12.5 บริษัทฯ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทฯ ไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



12.7 บริษัทฯ ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ
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ไมใช

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่
กําหนดไว
คําถาม

ใช

13.1 บริษัทฯ กําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร ที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวของตองาน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการดําเนินการที่เหมาะสม โดยตําแหนงงานที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานในดานตาง ๆ จะไดรับ
ขอมูลอยางครบถวน ซึ่งทําใหการดําเนินการมีความราบรื่น



13.2 บริษัทฯ พิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของขอมูล
คําอธิบาย :
บริษัทฯ บริหารจัดการอยางระมัดระวังในการควบคุมคาใชจายที่ไมจําเปน โดยออกแบบการใชโปรแกรมให
สอดคลองกับขอมูลที่ตองการและกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม



13.3 บริษัทฯ ดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยาง
ขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัทฯ ทางเลือกตาง ๆ
คําอธิบาย :
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณานั้น ฝายบริหารที่เกี่ยวของจะตองจัดทําขอมูลรายละเอียดตางๆ เปน
ลายลักษณอักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตาง ๆ ของบริษัทฯ เชน คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ทั้งนี้ ผูบริหารที่เกี่ยวของไดจัดทําขอมูลรายละเอียดสงใหกรรมการพิจารณา
กอนการตัดสินใจทุกครั้ง โดยในวาระการพิจารณา ทางผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของตองเขารวมประชุมชี้แจง
กับคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยทุกครั้ง กรณีขอมูลรายละเอียดไมเพียงพอ หรือการตอบขอซักถามไมชัดเจน ทาง
ฝายบริหารจะตองหาขอมูลเพิ่มเติมและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้ง เพื่อใหผลการพิจารณาดวยขอมูล
ที่เพียงพอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป



13.4 บริษัทฯ ดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูล
ที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมาย
กําหนด
คําอธิบาย :
บริษัทฯ ดําเนินการนัดประชุมกรรมการบริษัทฯ โดยจัดทําหนังสือนัดประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบที่มีขอมูล
ที่จําเปนอยางครบถวน



13.5 บริษัทฯ ดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ยอนหลั งเกี่ ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติห น าที่ ของกรรมการแต ละราย เช น การบั นทึ ก ขอ ซั กถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
คําอธิบาย :
ในการประชุมทุกครั้ง มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอยางเพียงพอ ที่ผูถือหุน
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได
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ไมใช

บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

คําถาม

ใช

ไมใช

13.6 บริษัทฯ มีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองในการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได
แกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว
คําอธิบาย :
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดให ฝ า ยบั ญ ชี แ ละการเงิ น รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด เก็ บ เอกสารสํ า คั ญ ทางบั ญ ชี และเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีตาง ๆ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู รวมถึงเรื่องของระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารทาง
บัญชีใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ วามีขอบกพรองในเรื่องการจัดเก็บเอกสารแตอยางใด



14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่
จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
14.1 บริษั ท ฯ มี ก ระบวนการสื่อ สารขอ มูล ภายในอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ช อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ กําหนดชองทางในการสื่อสารใหทั่วถึงทั้งองคกรอยางเหมะสม เชน อีเมล การติดปายประกาศ อินทราเน็ท
เปนตน

ใช


14.2 บริษัทฯ มีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
เขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนด
บุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถาม
ขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการ
รองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
เปนตน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ กําหนดใหมีการรายงานขอมูลดานตางๆ ที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ อาทิ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อีกทั้ง มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการประสานงานอยางชัดเจน



14.3 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ ภายในบริษัทฯ สามารถแจงขอมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัทฯ (Whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย



คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการกําหนดชองทางในการแสดงความคิดเห็น หรือขอรองเรียนพนักงานผานกลองแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้
บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงผานระบบ Call Center ทั้งนี้ รายละเอียด
ของผูแจงเบาะแส และขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทฯ เพื่อคุมครองมิใหเกิดผลกระทบ
ตอผูแจงขอรองเรียนดังกลาว
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15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับ
เรื่องรองเรียน เปนตน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีแผนการดําเนินการจัดทําระบบการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียผานทาง Call Center

ใช


15.2 บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แกบริษัทฯ ไดอยางปลอดภัย
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการกําหนดชองทางในการแสดงความคิดเห็น หรือขอรองเรียนพนักงานผานกลองแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้
บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาระบบจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงผานระบบ Call Center ทั้งนี้ รายละเอียด
ของผูแจงเบาะแส และขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษาไวเปนความลับของบริษัทฯ เพื่อคุมครองมิใหเกิดผลกระทบ
ตอผูแจงขอรองเรียนดังกลาว
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยาง
ครบถวน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริษัทฯ จัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ
และรายงานผูบัง คั บบัญ ชา หรือมอบหมายใหห น วยงานตรวจสอบภายในติ ดตามการปฏิบัติ และรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีขอกําหนดระบุไมใหฝายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยระบุไวในคูมือจริยธรรมและบรรษัทภิบาล เปนลายลักษณอักษร โดยมีการสื่อสารและกําชับให
ผูบริหาร และพนักงาน (ระดับหัวหนางาน) กํากับและติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชา และใหรายงาน
หัวหนางานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ทั้งนี้ มีหนวยงานตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อสอบทานในเรื่องดังกลาว ซึ่งหากพบขอสังเกต จะ
นําเสนอตอฝายบริหาร เพื่อหาแนวทางการแกไข และสรุปรายงานดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ
16.2 บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวโดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ ทั้ง นี้ ฝายตรวจสอบภายในมี การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบล วงหน าในแตป โดยแผน
ดังกลาวจัดทําโดยการหารือรวมกับคณะกรรมการบริหาร การประเมินถึงสถานการณที่อาจสงผลตอบริษัทฯ และ
บริษัทยอยในปจจุบัน ทั้งนี้ ผลการสอบทานประเมินระบบการควบคุมภายในไดนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอยางสม่ําเสมอ
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ
คําอธิบาย :
ฝายตรวจสอบภายในจะดําเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Annual Audit Plan) ซึ่งไดรับการ
พิจารณา และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบภายในประจําปจะจัดทําโดยฝาย
ตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป เพื่อใหแผนการตรวจสอบ
ภายในมีความเหมาะสมกับสภาพและขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดในอนาคต
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและความสามารถ
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมใหพนักงานตรวจสอบภายในเขารับการอบรมในหลักสูตรที่จําเปนและเกี่ยวของกับ
งานตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน เปนผูมีความรูและประสบการณ
ทางดานงานตรวจสอบภายใน รวมถึง การเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor:
CIA)
16.5 บริษัทฯ กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทฯ สงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)

17. องคกรประเมินและสื่อ สารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รั บผิด ชอบ ซึ่ ง
รวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษัทฯ ประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที
หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมาย ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
คําอธิบาย :
บริษัทฯ มีการกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามขอบกพรอง และดําเนินการแกไขภายในชวงระยะเวลาที่
เหมาะสม
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17.2 บริษัทฯ มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณ
ทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการ
แลว) ตอคณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คําอธิบาย :
บริษัทฯ กําหนดนโยบาย ในกรณีที่เกิดเหตุ หรือขอสงสัยวามีเหตุการณทุจริต การปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
ฝายบริหารตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันหาแนวทางการแกไขที่เหมะสม ในกรณี
ที่ฝายตรวจสอบภายในตรวจพบจุดบกพรอง หรือจุดออนดานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ฝายตรวจสอบภายในจะรายงานสิ่งทีต่ รวจพบใหคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ รวมถึงผูจัดการฝายงานที่มีการตรวจพบขอบกพรองรับทราบ และติดตามใหมีการปรับปรุง
แกไขขอบกพรองที่ตรวจพบโดยเร็ว
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