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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและ

การตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระ 

จ านวน 3 คน ให้ดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษทัอย่าง

ต่อเน่ือง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกตอ้งตามกรอบแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance : CG) และมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ตามเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองในปี 2559 โดยอา้งอิง

กรอบแนวทางปฏิบติัด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO) – Internal Control Integrated Framework ซ่ึงก าหนดองค์ประกอบ

หลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุมภายในไว ้5 ดา้น  

โดยมีหน่วยงานในสังกดัส านกัตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายก ากบั

และควบคุมท าหน้าท่ีตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษทัอย่างคุม้ค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมดา้นการด าเนินงาน 

ด้านรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง เช่ือถือได้และทันเวลา รวมทั้ งการปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบั นโยบายต่าง ๆ ของบริษทั และให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของทาง

ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่าง

สม ่าเสมอเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้นบนพื้นฐานความเป็นธรรมของ

ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ซ่ึงการด าเนินการตามองคป์ระกอบหลกัของ COSO ทั้ง 5 ดา้น มีดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

1.1 องค์กรยดึหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม   ผูบ้ริหารทุกคนของบริษทั บริหารงานตาม

นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและยดึมัน่ตามแนวทาง

ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของบริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน)  

1.2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล   บทบาทและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั ไดถู้กก าหนดให้มีความเป็นอิสระแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน 
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ดงัท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของบริษทั เด็มโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งและเป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ กรอบและข้อบงัคบัของกฎหมาย และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการส่ังการชัดเจน   บริษทัมีการทบทวนและ

ปรับป รุงโครงส ร้างในการบ ริหารงานให้ มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมรับต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลำ รวมถึงให้สอดคล้องกบั ภำรกิจกำรจดักำร กำรด ำเนินงำน และกำรขยำยตวั

ของธุรกิจ 

1.4 การพฒันาและจูงใจพนักงาน   บริษทัให้ความส าคญักบัการพฒันาและรักษาบุคลากร โดย

ไดจ้ดัให้มีแผนการฝึกอบรมและแผนการพฒันาบุคลากรในแต่ละต าแหน่งใหมี้การพฒันา

ความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีหรือในสภาวการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง โดยมีทั้งแผนรายปี และรายต าแหน่งท่ีส าคญั รวมถึงวางแผนและเตรียมสรร

หาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรักษาความต่อเน่ืองและความสามารถของ

บุคลากรในต าแหน่งท่ีมีนยัส าคญัขององคก์ร 

1.5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  บริษทัมีการจดัโครงสร้าง

องคก์ร และก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบตามต าแหน่งงาน เพื่อให้ทุกต าแหน่งได้

มีส่วนรับผิดชอบต่อระบบการควบคุมภายในโดยผ่านกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน ท่ีมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน รวมถึงการให้รางวลั หรือการลงโทษพนกังาน

อยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 

 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

2.1 วตัถุประสงค์ บริษทัก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกลกัษณะ

งำนหรือกิจกรรมขององค์กร ท่ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่ครอบคลุม 

หรือไม่สำมำรถป้องกนัขอ้ผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำนได ้รวมถึงกำรไม่ปฏิบติัตำมระบบ

กำรควบคุมภำยในท่ีจดัไว ้

2.2 ระบุความเส่ียง และวิธีจัดการความเส่ียง บริษทัระบุและจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน

จำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กร รวมถึงจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีอำจเกิดควำมผิดพลำด

เสียหำย ท ำให้บริษทัไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด รวมทั้งควำมเส่ียงของกระบวนกำร



                                                                                                บริษทั เด็มโก ้จ ำกดั (มหำชน)  

   
3 

 

ท ำงำนท่ีตอ้งส่งมอบให้ลูกคำ้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในสำมำรถควบคุมจุดอ่อนท่ี

มีควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี 

2.3 โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต บริษทัใชร้ะบบควบคุมภำยในเป็นเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง

ดำ้นทุจริตของขั้นตอนในกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ซ่ึงรวมถึงกำรได้มำของสัญญำจำ้งงำน กำร

ด ำเนินกำรระหวำ่งท ำงำนตำมสัญญำจำ้ง และกำรตรวจรับงำน โดยก ำหนดจุดควบคุมใน

กิจกรรมท่ีมีปัจจยัเส่ียง เพื่อระบุมำตรกำรป้องกนัจุดอ่อนของกระบวนกำรท ำงำน หรือ

ประเด็นท่ีมีโอกำสเกิดควำมเส่ียงดำ้นทุจริต และผลกระทบของควำมเส่ียง 

2.4 ระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง บริษทัระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัโดยกำรประเมินจำก

ปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กร มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำระดบัควำมส ำคญั

ของควำมเส่ียงหลังจำกระบุปัจจยัเส่ียง โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินโอกำสเกิดและ

ผลกระทบท่ีควำมเส่ียงอำจเกิดข้ึน 

 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 กจิกรรมควบคุมทีจ่ะลดความเส่ียง บริษทัก ำหนดใหทุ้กฝ่ำยจดัท ำแผนกำรจดักำรกบัควำม

เส่ียง(Action Plan) ของกิจกรรมท่ีมีกำรประเมินวำ่มีควำมเส่ียงในทุกระดบัควำมเส่ียง เพื่อ

ลดโอกำสเกิดควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรท ำงำนดว้ยกำรออกแบบกิจกรรมกำรควบคุม

ภำยในให้สอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียง เช่น กิจกรรมใดมีผลกำรประเมินควำมเส่ียงสูง

ตอ้งมีกำรก ำหนดแผน/มำตรกำรกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเป็นล ำดบัแรก  

3.2 กิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อให้บริษัทสำมำรถบริหำรจัดกำรระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและคุม้ค่ำกำรลงทุน และ

มีกำรบริหำรจดักำรท่ีโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ บริษทัจึงพิจำรณำให้มีกำรควบคุม

ภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนระบบควบคุมภำยใน 

เช่น ก ำหนดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป็นตน้ 

3.3 นโยบายและวิธีการควบคุม กิจกรรมกำรควบคุมก ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

เพื่อให้ผูบ้ริหำรทุกระดบัทรำบว่ำ ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนมีควำมเส่ียงท่ีส ำคญัในเร่ืองใด

และในขั้นตอนใดของกำรปฏิบติังำน มีระดบัควำมส ำคญัและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง 

เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงจำกผลกำรประเมินควำมเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จ

ตำมวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยใน 
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4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

4.1 จัดท าและใช้ระบบสารสนเทศ บริษทัจดัให้มีส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ

ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และโครงกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงมีกระบวนกำรประมวลผลขอ้มูลท่ีเป็นระบบและปลอดภยั 

4.2 ส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร บริษทัส่ือสำรขอ้มูลภำยในองค์กรเพื่อให้บุคลำกรในองค์กร

ไดรั้บขอ้มูล และบริหำรจดักำรในทิศทำงเดียวกนัให้ประสบผลส ำเร็จ โดยมีกำรส่ือสำร

ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 

4.3 ส่ือสารกับบุคคลภายนอก บริษัทส่ือสำรกับผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร ด้วยช่อง

ทำงกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย เช่น กลุ่มชุมชน มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ

ของชุมชนอย่ำงสม ่ ำเสมอเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดี กลุ่มนักลงทุน และผู ้ถือหุ้น 

ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้ทรำบถึงกำรด ำเนินงำนและสถำนะของบริษทัอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 

 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   บริษทัก าหนดให้ส านักตรวจสอบซ่ึงเป็น

หน่วยงานอิสระภายในบริษทั ท าหน้าท่ีสอบทาน ตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตาม

ระบบควบคุมภายในท่ีวางไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่าไดมี้การด าเนินการป้องกนัความเส่ียงอยา่ง

ครบถว้นตามกระบวนการควบคุมภายในท่ีได้วางไว ้รวมถึงการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ

และขอ้ก าหนดในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยโดยบุคลากร

ในส านกัตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัมาตรฐานสากล และจรรยาบรรณของวชิาชีพ

ตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะมีการรายงานผลการสอบทานและตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม   ส านัก

ตรวจสอบมีการประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั รวมถึงความเส่ียงท่ี

เกิดจากจุดอ่อนของระบบควบคุมภายในหรือจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อม

เสนอแนวทางแกไ้ข เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที เพื่อลด

ความเส่ียงและผลกระทบต่อองค์กร  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ ำหนดให้ตอ้งมีกำรรำยงำน

ต่อผูก้  ำกบัดูแลทนัทีในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือ สงสัยวำ่มีกำรทุจริต มีกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีกำรกระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 


