การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด ให้ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ้ตู รวจสอบภายในของบริษทั ฯ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีส่ อบทานระบบการปฏิบตั งิ าน
ในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวนสอบประจ�ำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ รวมถึงมีการ
ควบคุมการด�ำเนินงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนด กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี พิจารณาการเปิด
เผยข้อมูลของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วนในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเกี่ยวกับการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์กรและ
สภาพแวดล้อมการควบคุม 2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตามและประเมินผล
จากการพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนั้น คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอแล้ว ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีการด�ำเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก�ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการก�ำหนด
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กำ� หนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอ�ำนาจการบริหาร และระดับการอนุมตั ริ ายการ
ที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มสี ่วนตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยการ
ว่าจ้างตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทาน
ระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่อง
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้วโดยสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ จากการทีบ่ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกล่าวน�ำ
ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำ� นาจ ส�ำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออืน่ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าบริษทั ฯ มีการควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอแล้วเช่นกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้สอบบัญชี
- ไม่มีการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่าง
มีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินทีม่ นั่ คงและสร้างผลตอบแทนแก่ผ้ถู อื หุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นคณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร เพือ่ พิจารณาปัจจัยความเสีย่ งขององค์กร
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ก� ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับทราบและน�ำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่
11 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นซี
แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ครั้ง 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งบริษัท แอคพลัส
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ได้มอบหมายให้
คุณวรรณา เมลืองนนท์ ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษทั แอคพลัส คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด แล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ทีเ่ พียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และผูป้ ฏิบตั งิ านหลัก
ได้เคยผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด รุ่นที่ 3/56 อีกทั้ง
ยังไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและน�ำเสนอข้อแนะน�ำให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างอิสระอีกด้วย (คุณสมบัติของผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้นจะต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงน�ำเสนอผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแก่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารว่าจ้างรวมถึงการเจรจาต่อรองในค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
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