นโยบายและแนวทางการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษทั ที่เป็ น Qualified Company
1. นโยบายและวิ ธีปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
มีนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และไม่มนี โยบายเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

- อาจใช้นโยบายตามทีบ่ ริษทั แม่ในต่างประเทศกาหนด และไม่มนี โยบายเก็ง
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
- มีแนวทางปฏิบตั ใิ ห้แก่บริษทั ไทย เช่น กาหนดเครือ่ งมือทางการเงิน สัดส่วน
การบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น

1.3 อานาจอนุมตั ิ และวงเงิ นอนุมตั ิ ของผูเ้ กี่ยวข้องแต่ละระดับ
- กาหนดอานาจและวงเงินอนุมตั อิ ย่างชัดเจน โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กาหนดอานาจและวงเงินอนุมตั แิ ต่ละระดับอย่างชัดเจน
ในกรณีบริษทั แม่ในต่างประเทศมีอานาจอนุมตั ิ ควรระบุ รายละเอียดดังกล่าว
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ในไทยด้วย

1.2 ผูร้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
- มีส่วนงานทาหน้าทีท่ าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ
- ระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบและสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน

- มีส่วนงานทาหน้าทีท่ าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะ
- ระบุหน้าทีร่ บั ผิดชอบและสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดยส่วนงานของบริษทั ในไทย
อาจมีสายการบังคับบัญชาตรงกับบริษทั แม่ในต่างประเทศก็ได้

1.4 วิ ธีปฏิ บตั ิ สาหรับเจ้าหน้ าที่ในการทาธุรกรรมเงิ นตราต่างประเทศ
- มีแนวปฏิบตั งิ านสาหรับเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ ระบุขนตอนการด
ั้
าเนินการ
การสอบทาน และอนุมตั ขิ องเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละระดับ โดยอาจจัดทาเป็นคู่มอื
วิธปี ฏิบตั งิ านภายในบริษทั ก็ได้

บริ ษทั จากัด

บริ ษทั จากัดที่ มีบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ

นโยบายและแนวทางการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษทั ที่เป็ น Qualified Company
2. กระบวนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
2.1 การแบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ เพื่อให้เกิ ดการตรวจสอบ สอบทานและ
ถ่วงดุลกัน และมีโครงสร้างบริษทั และสายการบังคับบัญชา/การรายงานที่ชดั เจน
มีโครงสร้างองค์กรทีแ่ บ่งแยกส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศออกจาก
ส่วนงานทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

2.2 การตรวจสอบและควบคุมการทาธุรกรรมเงิ นตราต่างประเทศ เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้
มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามนโยบาย
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้

- มีโครงสร้างองค์กรทีแ่ บ่งแยกส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศออกจากส่วน
งานทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
- หากไม่มกี ารแยกหน่วยงานตรวจสอบโดยเฉพาะ บริษทั แม่ในต่างประเทศควรมีส่วนงานทีต่ รวจสอบ
การทาธุรกรรมฯ ของบริษทั ในไทยด้วย

2.3 การรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานและผลการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
- มีรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่าเสมอ
- มีระบบรายงาน online ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หรือมีระบบงานทีส่ ามารถติดตามการทาธุรกรรมและสถานะการทาธุรกรรมทีผ่ บู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
- มีรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการฯ อย่างสม่าเสมอ
- มีระบบรายงาน online ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา หรือมีระบบงานทีส่ ามารถติดตามการทาธุรกรรมและสถานะการทาธุรกรรมทีผ่ บู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
- หากไม่มกี ระบวนการดังกล่าว บริษทั แม่ในต่างประเทศควรรายงานผลการตรวจสอบของบริษทั ในไทยต่อคณะกรรมการของบริษทั แม่ในต่างประเทศ
บริ ษทั จากัด

บริ ษทั จากัดที่ มีบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ

ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการตรวจสอบและสอบทาน
การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษทั ที่เป็ น Qualified Company
บริ ษทั จากัด

บริ ษทั จากัดที่มีบริ ษทั แม่ในต่ างประเทศ

ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของบริษทั ที่เป็ น Qualified Company
บริ ษทั จากัด

บริ ษทั จากัดที่มีบริ ษทั แม่ในต่ างประเทศ

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
(หากมี)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (หากมี)

บริ ษทั แม่ในต่างประเทศ

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยจัดซื้อ

ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(หากมี)

Note:

การบังคับบัญชา
การรายงานผล
การสอบทาน

คณะกรรมการบริษทั

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(หากมี)

ฝา่ ยจัดซื้อ

ฝา่ ยบัญชี

ฝา่ ยบัญชี

ฝา่ ยการเงิน

ฝา่ ยการเงิน

