บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับ บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่มี
ประชำชนเป็ นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสำมำรถช่ วยป้องกัน บริ หำร จัดกำรควำมเสี่ยงหรื อควำมเสียหำย
ต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทและผู้ที่มีส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่ำงดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัทที่จะต้ องดำเนินกำรให้ มนั่ ใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำร
ดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้ อกำหนดที่เ กี่ยวข้ องได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทังมี
้ กำรจัดทำบัญชี รำยงำนที่ถกู ต้ องน่ำเชื่อถือ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) ได้ รับควำม
ร่ วมมือเป็ นอย่ำงดีจ ำกไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพัฒนำแบบ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัท
ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมิ น นี ้ ได้ จั ด ท ำตำมแนวคิ ด ของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม
2556 และนำมำปรับให้ เข้ ำใจง่ำยขึน้ รวมทัง้ เหมำะสมกับ บริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคำถำมหลักยังแบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ ขยำยควำมแต่ละส่วนออกเป็ นหลักกำรย่อย
รวม 17 หลักกำร เพื่อให้ เข้ ำใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
การนาไปใช้
บริ ษัท ควรใช้ แบบประเมิ นนี เ้ ป็ นแนวทำงในกำรประเมิ นหรื อทบทวนควำมเพี ยงพอของระบบ
ควบคุมภำยในอย่ำงน้ อยทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ กำรประเมินดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วย เพื่อให้ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็น มีควำมเข้ ำใจตรงกัน และ
สำมำรถกำหนดแนวทำงปฏิบตั ทิ ี่เหมำะสมกับบริษัทได้
กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยู่บนพื ้นฐำนของกำรปฏิบตั ิจริ ง หำกประเมินแล้ วพบว่ำ
บริ ษัทยังขำดกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในข้ อใด (ไม่ว่ำจะเป็ นกำรไม่มีระบบในเรื่ องนัน้ หรื อมีแล้ วแต่ยงั
ไม่เหมำะสม) บริษัทควรอธิบำยเหตุผลและแนวทำงแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมกำรร่ วมของสถำบันวิชำชี พ 5 แห่ง ได้ แก่ สถำบันผู้สอบบัญชี รับอนุญำตแห่งสหรั ฐอเมริ กำ (AICPA)
สถำบัน ผู้ ตรวจสอบภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถำบัน ผู้ บริ ห ำรกำรเงิ น (Financial
Executives Institute หรื อ FEI) สมำคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กำ (American Accounting Association หรื อ AAA)
และสถำบันนักบัญชีเพื่อกำรบริ หำร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริ หำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ิที่อยู่บนหลัก
ควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง



ไม่ ใช่

1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ประจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่ องต่ำง ๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ และบุคคลภำยนอก
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูบริ หำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ ำที่
ด้ วยควำมซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง



1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริ หำร
และพนักงำน ที่เหมำะสม
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ ำมผู้บริ หำรและพนักงำนปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ ำมคอร์ รัปชัน
อันทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝื นข้ อกำหนดข้ ำงต้ น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้ อกำหนดและบทลงโทษข้ ำงต้ นให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำน
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้ พนักงำนลงนำม
รับทรำบข้ อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทังมี
้ กำรเผยแพร่ code of
conduct ให้ แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้ รับทรำบ
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลโดยหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในหรื อ
หน่วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญที่เป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้ อกำหนดเกี่ ย วกับ
ควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ

2





บริ ษัทควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชันให้ เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของบริษัท

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
1.4.1 มี กระบวนกำรที่ ทำให้ สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝื นได้ ภ ำยในเวลำที่
เหมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ทำให้ สำมำรถลงโทษหรื อจัดกำรกับกำรฝ่ ำฝื นได้ อย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มี ก ำรแก้ ไขกำรกระท ำที่ ขัด ต่ อ หลัก ควำมซื่ อ ตรงและกำรรั ก ษำ
จรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยได้
สงวนสิทธิ์อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน



2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้บริ หำรและพนักงำน



2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัทกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
และผู้บริ หำรให้ ถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่สำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน



2.4 คณะกรรมกำรเป็ นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีควำมเชี่ยวชำญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท หรื อสำมำรถขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญในเรื่ องนันๆ
้
ได้



2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้ ว ยกรรมกำรอิ ส ระที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
น่ ำ เชื่ อ ถื อ และมี ค วำมเป็ นอิ ส ระในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ อ ย่ ำ งแท้ จ ริ ง เช่ น ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ บริ ษัท ไม่มีควำมสัมพันธ์ อื่นใด อันอำจมีอิทธิ พ ลต่อ
กำรใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั หิ น้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแ ลกำรพัฒ นำและปฏิ บัติเ รื่ อ งกำรควบคุม ภำยใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังกำรสร้
้
ำงสภำพแวดล้ อมกำรควบคุม กำรประเมินควำม
เสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม ข้ อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม



ใช่

ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

3. ฝ่ ายบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โ ครงสร้ างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในกา รสั่ งการและ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ กรบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
(oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผู้บริ หำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวตั ถุประสงค์
ของบริ ษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทังทำงธุ
้
รกิจและกฎหมำย รวมถึงกำร
จัดให้ มีกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ ำที่ในส่วนงำนที่
สำคัญ ซึง่ ทำให้ เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ ้น
ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนที่ชดั เจน เป็ นต้ น



3.2 ผู้บริ หำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริ ษัท โดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมเกี่ยวกับอำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้ อมูล



3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำง
เหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดับสูง ผู้บริหำร และพนักงำน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตั ิเพื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มี
ควำมรู้และควำมสำมำรถที่เหมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและ
วิธีกำรปฏิบตั นิ นอย่
ั ้ ำงสม่ำเสมอ



4.2 บริ ษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรให้ แรงจูงใจหรื อรำงวัล
ต่อบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุ
เป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี ้ให้ ผ้ บู ริหำรและพนักงำนทรำบ



4.3 บริษัทมีกระบวนกำรแก้ ไขปั ญหำหรื อเตรี ยมพร้ อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรที่
มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ



4.4 บริ ษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน
เช่น กำรจัดระบบที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึ กอบรม



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่
สำคัญ



ไม่ ใช่

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรมี ก ระบวนกำรและกำรสื่ อ สำรเชิ ง บัง คับ ให้
บุคลำกรทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้ มีกำรปรับปรุง
แก้ ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีที่จำเป็ น



5.2 คณะกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรก ำหนดตัว ชี ว้ ัด ผลกำรปฏิ บัติง ำน กำรสร้ ำง
แรงจูง ใจ และกำรให้ รำงวัล ที่ เ หมำะสม โดยพิจ ำรณำทัง้ เรื่ องกำรปฏิบัติตำม
Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยำวของบริ
้
ษัท



5.3 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้ รำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเน้ นให้ ส ำมำรถเชื่ อมโยงกับควำมส ำเร็ จ ของหน้ ำที่ ในกำรปฏิ บัติตำมกำร
ควบคุมภำยในด้ วย



5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริ หำรได้ พิจ ำรณำไม่ให้ มี กำรสร้ ำงแรงกดดันที่ ม ำก
เกินไปในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของบุคลำกรแต่ละคน



ไม่ ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษั ท สำมำรถปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ว ไป และ
เหมำะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมี
ตัวตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภำระผูกพันของบริ ษัทได้ ถูกต้ อง มีมูลค่ำ
เหมำะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 6

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

6.2 บริ ษัทกำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปั จจัยที่
สำคัญ เช่น ผู้ใช้ รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้ มของธุรกิจ



6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
อย่ำงแท้ จริง



6.4 คณะกรรมกำรหรื อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง อนุมัติแ ละสื่ อ สำร
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ ผ้ ูบริ หำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถื อ
ปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่ อกำรดำเนินธุรกิจ ทัง้
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ ำที่งำนต่ำง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ ปั จจัยภำยในและ
ปั จ จัยภำยนอกองค์กร ซึ่ง รวมถึง ควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำร
รำยงำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ และด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ



7.3 ผู้บริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยง



7.4 บริ ษัทได้ ประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิ ด
เหตุกำรณ์ และผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้น



7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็ นกำร
ยอมรั บ ควำมเสี่ ย งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสี่ ย ง (reduction) กำร
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (avoidance) หรื อกำรร่วมรับควำมเสี่ยง (sharing)



ไม่ ใช่



8. องค์ ก รได้ พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริ ตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริ ตแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้ สู ญเสียทรัพย์สิน กำร



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 7

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
คอร์ รัปชัน กำรที่ผ้ ูบริ หำรสำมำรถฝ่ ำฝื นระบบควบคุมภำยใน (management
override of internal controls) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรำยงำนที่สำคัญ กำร
ได้ มำหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สินโดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำม
เป็ นไปได้ ของเป้ำหมำยที่กำหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้ วด้ วยว่ำ ไม่มี ลกั ษณะส่งเสริ มให้
พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ ำหมำยยอดขำยของบริ ษัทไว้ สูง เกิน
ควำมเป็ นจริง จนทำให้ เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้ น

ใช่

ไม่ ใช่



8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและสอบถำมผู้บริ หำรเกี่ยวกับโอกำส
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรที่บริษัทดำเนินกำรเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขกำรทุจริ ต



8.4 บริ ษัทได้ สื่อสำรให้ พนักงำนทุกคนเข้ ำใจและปฏิ บตั ิตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตั ทิ ี่กำหนดไว้



9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนด
มำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ ำงเพียงพอแล้ ว



9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนด
มำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ ำงเพียงพอแล้ ว



9.3 บริ ษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ ำงเพียงพอแล้ ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 8

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มำตรกำรควบคุ ม ของบริ ษั ท มี ค วำมเหมำะสมกั บ ควำมเสี่ ย ง และ
ลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น สภำพแวดล้ อม ควำมซับซ้ อนของงำน ลักษณะ
งำน ขอบเขตกำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่น ๆ



10.2 บริ ษั ท มี ม ำตรกำรควบคุม ภำยในที่ ก ำหนดเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร และ
ครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธี
ปฏิบตั งิ ำนเกี่ยวกับธุรกรรมด้ ำนกำรเงิน กำรจัดซื ้อ และกำรบริหำรทัว่ ไป ตลอดจน
กำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุมัติของผู้บริ หำรในแต่ละ
ระดับไว้ อย่ำงชัดเจน รั ดกุม เพื่ อให้ ส ำมำรถป้องกันกำรทุจริ ตได้ เช่น มี กำร
กำหนดขนำดวงเงินและอำนำจอนุมัติของผู้บริ หำรแต่ละระดับ ขันตอนในกำร
้
อนุมัติโครงกำรลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ และวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึก
ข้ อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนกำรเบิ
้
กจ่ำยวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ กำร
เบิกใช้ เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนกำรสำหรับกรณีตำ่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร
และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
กำรติดตำมและสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เป็ นปั จ จุบัน เสมอ
10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท อนุมัติ ธุ ร กรรมหรื อ ท ำสั ญ ญำกับ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ องใน
ลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยำวไปแล้ ว เช่น กำรทำสัญญำซื ้อขำยสินค้ ำ
กำรให้ ก้ ยู ืม กำรค ้ำประกัน บริ ษัทได้ ติดตำมให้ มนั่ ใจแล้ วว่ำ มีกำรปฏิบตั ิเป็ นไป
ตำมเงื่ อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลำที่มีผลผูกพัน บริ ษัท เช่น ติดตำมกำร
ชำระคืนหนี ้ตำมกำหนด หรื อมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้ น



10.3 บริ ษัทกำหนดให้ กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น
กำรควบคุมแบบ manual และ automated หรื อกำรควบคุมแบบป้องกันและ
ติดตำม



10.4 บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บ
กลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรื อกระบวนกำร



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 9

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

10.5 บริ ษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ ำนต่อไปนี ้ ออกจำก
กันโดยเด็ดขำด เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ ำที่อนุมตั ิ
(2) หน้ ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชีและข้ อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุ น
การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษัทควรกำหนดควำมเกี่ ยวข้ องกันระหว่ำงกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัว่ ไปของระบบสำรสนเทศ



11.2 บริ ษัทควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้
มีควำมเหมำะสม



11.3 บริ ษัทควรกำหนดกำรควบคุมด้ ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มี
ควำมเหมำะสม



11.4 บริ ษั ท ควรก ำหนดกำรควบคุม กระบวนกำรได้ ม ำ กำรพัฒ นำ และกำร
บำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้ มีควำมเหมำะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้ กำรทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
กรรมกำร ผู้บริหำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว ต้ องผ่ำนขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิ
ที่กำหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ ของส ำนักงำน ฯลฯ เพื่ อป้องกันกำรหำโอกำสหรื อนำผลประโยชน์ ของ
บริษัทไปใช้ สว่ นตัว



12.2 บริ ษัทมีนโยบำยเพื่อให้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วน
ได้ เสียในธุรกรรมนัน้



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 10

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

12.3 บริ ษัทมีนโยบำยเพื่อให้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษั ท เป็ นส ำคัญ และพิ จ ำรณำโดยถื อ เสมื อ นเป็ นรำยกำรที่ ก ระท ำกับ
บุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)



ไม่ ใช่

12.4 บริ ษัทมีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่วม รวมทังก
้ ำหนดแนวทำงให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
ในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษั ท ก ำหนดหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบในกำรน ำนโยบำยและ
กระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดยผู้บริหำรและพนักงำน



12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิ บัติข องบริ ษัท ได้ รั บ กำรน ำไปใช้ ในเวลำที่
เหมำะสม โดยบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ ไข
ข้ อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน



12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้ มีควำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิน
ไปได้ ตามที่กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษัทกำหนดข้ อมูลที่ต้องกำรใช้ ในกำรดำเนินงำน ทังข้
้ อมูลจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภำพและเกี่ยวข้ องต่องำน



13.2 บริ ษัทพิจำรณำทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มำณและควำม
ถูกต้ องของข้ อมูล



13.3 บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรมี ข้ อ มูล ที่ ส ำคัญ อย่ ำ งเพี ย งพอ
สำหรับใช้ ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้ อมูลที่สำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่ อง
ที่เสนอให้ พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 11

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

13.4 บริ ษัทดำเนินกำรเพื่อให้ กรรมกำรบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำร
ประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อยภำยในระยะเวลำขันต
้ ่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด



13.5 บริ ษัทดำเนินกำรเพื่อให้ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียด
ตำมควรเพื่อให้ สำมำรถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้ อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็น
หรื อข้ อสังเกตของกรรมกำรในเรื่ องที่พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่
เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น



13.6 บริษัทมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้



ไม่ ใช่

13.6.1 มี ก ำรจั ด เก็ บ เอกสำรส ำคั ญ ไว้ อย่ ำ งครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ งจำกผู้ สอบบัญ ชี ห รื อ ผู้ ตรวจสอบภำยในว่ ำมี
ข้ อบกพร่ องในกำรควบคุมภำยใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนัน้ อย่ำงครบถ้ วน
แล้ ว
14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมู ล ภายในองค์ กร ซึ่ ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่
วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนกำรสื่ อ สำรข้ อ มูล ภำยในอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และมี
ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน



14.2 บริ ษัทมีกำรรำยงำนข้ อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
และคณะกรรมกำรบริ ษั ท สำมำรถเข้ ำถึ ง แหล่ ง สำรสนเทศที่ จ ำเป็ นต่ อ กำร
ปฏิบตั ิงำน หรื อสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลที่
เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สำมำรถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจำกที่ได้ รับจำกผู้บริ หำร
รวมทังกำรติ
้
ดต่อสอบถำมข้ อมูลจำกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจัด
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริ หำรตำมที่คณะกรรมกำรร้ องขอ กำรจัด
กิ จ กรรมพบปะหำรื อ ระหว่ำ งคณะกรรมกำรและผู้บ ริ ห ำรนอกเหนื อ จำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้ น



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 12

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรื อช่องทำงลับเพื่อให้ บุคคลต่ำง ๆ
ภำยในบริ ษัทสำมำรถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้ อฉลหรื อ ทุจริ ตภำยใน
บริษัท (whistle-blower hotline) ได้ อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิ ภำพ และมีช่ องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุม
ภำยใน เช่ น จัด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ หน่ ว ยงำนนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ศูน ย์ รั บ เรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน เป็ นต้ น



15.2 บริษัทจัดให้ มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรื อช่องทำงลับเพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้ ง ข้ อมูล หรื อเบำะแสเกี่ ยวกับกำรฉ้ อฉลหรื อ ทุจ ริ ต
(whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้ อย่ำงปลอดภัย



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ระบวนกำรติ ด ตำมกำรปฏิ บัติ ต ำมจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และ
ข้ อกำหนดห้ ำมฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำนปฏิ บัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้ แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และรำยงำนผู้บงั คับบัญชำ หรื อมอบหมำยให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำม
กำรปฏิบตั ิ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้ น



16.2 บริษัทจัดให้ มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรื อกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน



16.3 ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของบริษัท



ไม่ ใช่

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 13

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้
และควำมสำมำรถ



16.5 บริ ษัทกำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ ขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ



16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมมำตรฐำนสำกล กำร
ปฏิ บัติง ำนวิช ำชี พ กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ ก รประเมิ นและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุ ม ภายในอย่ า งทันเวลาต่ อบุ ค คลที่
รั บผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษั ท ประเมิ น ผลและสื่ อ สำรข้ อ บกพร่ อ งของกำรควบคุม ภำยใน และ
ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ติด ตำมแก้ ไ ขอย่ำ งทัน ท่ว งที หำกผลกำรด ำเนิ น งำนที่ เ กิ ด ขึน้
แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ อย่ำงมีนยั สำคัญ



17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี ้



ไม่ ใช่

17.2.1 ฝ่ ำยบริ หำรต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่
เกิดเหตุกำรณ์หรื อสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริ ตอย่ำงร้ ำยแรง มีกำรปฏิบตั ิที่ฝ่ำฝื น
กฎหมำย หรื อมี กำรกระทำที่ ผิ ดปกติอื่น ซึ่ง อำจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐำนะ
กำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ นสำระส ำคัญ พร้ อมแนวทำงกำรแก้ ไ ข
ปั ญ หำ (แม้ ว่ ำ จะได้ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กำรจัด กำรแล้ ว) ต่ อ คณะกรรมกำร บริ ษั ท /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ ำในกำรปรับปรุงข้ อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 14

