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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง     

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบ
ภายใน โดยมอบหมำยคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ดูแลและสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง
ของบริษทัอย่ำงต่อเน่ือง ให้มีประสิทธิภำพเพียงพอและถูกตอ้งตำมหลกัและแนวปฏิบติัของหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) และมำตรฐำนกำรควบคุม ส ำหรับกำรประเมินควำม
เส่ียงของระบบกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดรั้บกำรรับรอง (Certification) เขำ้เป็นสมำชิก
ของแนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำร
ควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) – Internal 
Control Integrated Framework ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น 17 หลกักำร  

หน่วยงำนในสังกดัส ำนกังำนตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน(Internal Audit) และ
หน่วยงำนก ำกบัและควบคุม(Compliance) ซ่ึงรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและสอบ
ทำนระบบกำรปฏิบติังำนต่ำง ๆ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ กำรปฏิบติังำนของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรใช้
ทรัพยำกรต่ำง ๆ ของบริษทัอย่ำงคุม้ค่ำสมประโยชน์ มีกำรควบคุมดำ้นกำรด ำเนินงำน ดำ้นรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมี
ควำมถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีกำรปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั และเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยและข้อบังคับของทำงรำชกำรและหน่วยงำนก ำกับท่ีเก่ียวข้อง มีกำรทบทวนควำมมี
ประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บนพื้นฐำนควำมเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

กำรด ำเนินกำรตำมองคป์ระกอบหลกัของ COSO ทั้ง 5 ดำ้น 17 หลกักำร มีดงัน้ี 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

1.1 องค์กรยดึหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม   ผูบ้ริหำรทุกคนของบริษทั บริหำรงำนตำมนโยบำยดำ้นกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีบริษทัก ำหนด ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและยึดมัน่ตำม

แนวทำงหรือแนวปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณ ของบริษทั เด็มโก้ จ  ำกัด 

(มหำชน) และคู่มือปฏิบติังำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีกำรส่ือสำรภำยในอยำ่งต่อเน่ือง สม ่ำเสมอ ให้

บุคลำกรรับทรำบและปฏิบติั 
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1.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน   บทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั ไดถู้กก ำหนดให้มี

ควำมเป็นอิสระแยกจำกฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำร

ด ำเนินงำนให้สอดคล้องและเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ และตำมกรอบและขอ้บงัคบัของ

กฎหมำย หน่วยงำนก ำกบัดูแล และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ 

พิจำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรลงทุน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

องค์กร เพื่อช่วยท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรในกำรดูแลและติดตำม กำร

บริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

1.3 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ

หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการ  บริษทัมีกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงในกำรบริหำรงำนใหมี้ควำมเหมำะสมและ

สอดคล้องกบับทบำท ภำรกิจ กำรด ำเนินกิจกำรภำยใตส้ภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียงแปลงในปัจจุบนั เพื่อให้

พร้อมรับต่อควำมเปล่ียนแปลง และกำรขยำยตวัของธุรกิจ 

1.4 มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ   บริษทัให้ควำมส ำคญักบั

กำรพฒันำและรักษำบุคลำกร โดยไดจ้ดัให้มีแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรพฒันำบุคลำกรในแต่ละ

ต ำแหน่งให้มีกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติังำนในหน้ำท่ีในภำรกิจและควำม

รับผิดชอบหลกัหรือในสภำวกำรณ์ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีแผนกำรอบรมรำยปี และรำยต ำแหน่งท่ี

ส ำคญั ให้มีกำรพฒันำทั้งทำงดำ้น Hard Skill และ Soft Skill มีกำรวำงแผนและเตรียมสรรหำผูสื้บทอด

ต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อรักษำควำมต่อเน่ืองและควำมสำมำรถของบุคลำกรในต ำแหน่งท่ีมี

นัยส ำคญัขององค์กร รวมทั้งมีกำรก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนท่ีชัดเจนและกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม เพื่อจูงใจและรักษำบุคลำกร 

1.5 องค์กรก าหนดให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงค์  บริษทัมีกำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร และก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ี ควำมรับผดิชอบตำมต ำแหน่ง

งำน เพื่อให้ทุกต ำแหน่งได้มีส่วนรับผิดชอบต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยก ำหนดกำรจดัท ำค ำ

บรรยำยงำน (Job Description)  กำรจดัท ำรำยงำนควำมเส่ียงและแผนกำรด ำเนินกำรในควำมเส่ียงต่ำง ๆ 
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ทุกกิจกรรมของกำรด ำเนิน รำยงำนต่อท่ีประชุมผูบ้ริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ รวมทั้งกำรด ำเนินกำรผำ่นกระบวนกำรตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO 

9001 :2015 และกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน เป็นตน้ 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
2.1 องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุ และประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่

เกีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัก ำหนดวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกำรประเมินควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกลกัษณะงำน
หรือกิจกรรมขององค์กรท่ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัไม่ครอบคลุมหรือไม่สำมำรถ
ป้องกนัขอ้ผิดพลำดจำกกำรด ำเนินงำนได ้รวมถึงกำรไม่ปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจดัไว ้
สำเหตุของควำมเส่ียงอำจเกิดจำกปัจจยัภำยใน และ/หรือปัจจยัภำยนอกอย่ำงชัดเจน ส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนบญัชี มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และวิธีกำรปฏิบติัท่ีชัดเจน เพื่อให้กำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยครอบคลุมตำมวตัถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในทั้ง 3 ด้ำน คือ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ระบุ วิเคราะห์ความเส่ียงและวิธีจัดการความเส่ียง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ไว้อย่างครอบคลุม 
บริษทัระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียง และจดักำรควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกลกัษณะงำนหรือกิจกรรมท่ี
อำจเกิดควำมผิดพลำด เสียหำย ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด รวมทั้งควำมเส่ียงของสินทรัพย์ท่ี
จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรดูแลป้องกนัรักษำ หรือควำมเส่ียงของกระบวนกำรท ำงำนท่ีตอ้งส่งมอบสินคำ้และ
บริกำรให้ลูกคำ้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรควบคุมภำยในสำมำรถควบคุมจุดอ่อนท่ีมีควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี  

2.3 พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริตในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
บริษทัน ำระบบควบคุมภำยในมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นทุจริต โดยก ำหนดจุด
ควบคุมในกิจกรรมท่ีมีปัจจยัเส่ียง เพื่อระบุมำตรกำรป้องกันจุดอ่อนของกระบวนกำรท ำงำน หรือ
ประเด็นท่ีมีโอกำสเกิดควำมเส่ียงดำ้นทุจริต และผลกระทบของควำมเส่ียง รวมทั้งกำรคน้หำสำเหตุของ
ปัจจยัเส่ียง เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำ และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
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2.4 ระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัมีกำรระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญัจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกองค์กร โดยจดัแบ่งเป็น 6 ประเภท 
ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงดำ้นกำรเงิน ควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ ควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด ควำมเส่ียงดำ้นกำรผลิต
และบริกำร ควำมเส่ียงดำ้นบริหำรจดักำรองคก์รและทรัพยำกรบุคคล และควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต กำร
ก ำหนดเกณฑ์พิจำรณำระดบัควำมส ำคญัของควำมเส่ียงหลงัจำกระบุปัจจยัเส่ียง โดยพิจำรณำจำกกำร
ประมำณโอกำสเกิดและควำมถ่ีท่ีควำมเส่ียงอำจเกิดข้ึนว่ำมีมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงผูบ้ริหำรจะพิจำรณำ
ควำมส ำคญัต่อควำมเส่ียงท่ีมีระดบัควำมรุนแรงสูงและสูงมำก โดยจดัเรียงล ำดบัควำมส ำคญัของควำม
เส่ียงและก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพื่อจดักำรหรือลดควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้มีควำม
เหมำะสม โดยมีกำรเฝ้ำระวงัและติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน/แผนกำรบริหำรจดักำร
เพิ่มเติมอยำ่งต่อเน่ือง หรือเม่ือสภำพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

3.1 มีมาตรการหรือกิจกรรมควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษทัก ำหนดให้ทุก

หน่วยงำนจดัท ำแผนกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง(Action Plan) ของกิจกรรมท่ีมีกำรประเมินวำ่มีควำมเส่ียง

ในทุกระดบัควำมเส่ียง เพื่อลดโอกำสเกิดควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรท ำงำนดว้ยกำรออกแบบกิจกรรม

กำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องกบัระดบัควำมเส่ียง เช่น กิจกรรมใดมีผลกำรประเมินควำมเส่ียงสูง

จ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดแผน/มำตรกำร กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเป็นล ำดบัแรก โดยแผนดงักล่ำว

ตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัสำเหตุควำมเส่ียงและควำมเหมำะสมของกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งควำมคุม้ค่ำ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และสอดคลอ้งกบัวิธีกำรพื้นฐำนในกำรจดักำรควำมเส่ียง เป็น

ตน้ 

3.2 เลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี บริษทัทบทวนประกำศนโยบำยและแนว

ปฏิบัติด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยก ำหนดให้น ำระบบ Enterprise Resource 

Planning (ERP) มำใช้ในกำรปฏิบติังำนเพื่อพฒันำระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ซ่ึงอยู่

ในช่วงทดสอบควำมพร้อมใชง้ำนและจดัท ำรำยละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ จดัท ำแผนป้องกนั
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และลดควำมเสียหำยของระบบงำนหลกั โดยมีกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกนัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กำร

ทดสอบควำมพร้อมใช้งำนระบบระหว่ำงศูนยค์อมพิวเตอร์หลกักบัศูนยค์อมพิวเตอร์ส ำรอง และกำร

เตรียมควำมพร้อมใหร้องรับภยัคุกคำมดำ้น Cyber Attack   

3.3 จัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ เพือ่น า
นโยบายทีก่ าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติได้ 
กิจกรรมกำรควบคุมก ำหนดข้ึนตำมวตัถุประสงคข์องบริษทั เพื่อให้ผูบ้ริหำรทุกระดบั ทรำบวำ่ขั้นตอน
กำรปฏิบติังำนมีควำมเส่ียงท่ีส ำคญัในเร่ืองใด และในขั้นตอนใดของกำรปฏิบติังำนมีระดบัควำมส ำคญั
และโอกำสท่ีจะเกิด เพื่อป้องกนัหรือลดควำมเส่ียงจำกผลกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
ควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในดำ้นหน่ึง หรือหลำยดำ้น โดยบุคลำกรทุกคนท่ีมี
ส่วนร่วมทรำบและเขำ้ใจวตัถุประสงค์ของกิจกรรมกำรควบคุมตำมท่ีองค์กรก ำหนด มีกำรส่ือสำรให้
ผูป้ฏิบติังำนเห็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำนให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ มีกำรแบ่งแยก
หนำ้ท่ี กำรมอบหมำยบุคลำกรในกำรปฏิบติังำนท่ีส ำคญัในแต่ละขั้นตอนตำมหลกักำรวำ่ดว้ยกำรถ่วงดุล 
(Check and Balance)  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

4.1 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินการไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 
บริษทัจดัตั้งส ำนกังำนพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อน ำเทคโนโลยีมำพฒันำระบบสำรสนเทศให้
กำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรต่ำง ๆ มีกำรประมวลผลขอ้มูลอย่ำงเป็นระบบ ครบถว้น และสำมำรถ
รำยงำนขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ
ทนัเวลำ 

4.2 การส่ือสารข้อมูลภายใน ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถปฏิบัติได้ตามทีว่างไว้ 
บริษทัส่ือสำรขอ้มูลภำยในองค์กรเพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้รับขอ้มูลและสำมำรถบริหำรจดักำร
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัให้ประสบผลส ำเร็จ โดยมีกำรส่ือสำรจำกบนลงล่ำง และจำกล่ำงข้ึนบน ผำ่น
ส่ือต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม  
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4.2 มีการส่ือสารกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 
บริษัทส่ือสำรกับผูมี้ส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยช่องทำงกำรส่ือสำรท่ี
เหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีประกอบด้วยลูกคำ้ พนัธมิตรทำงธุรกิจ ผูถื้อหุ้น นักลงทุน หน่วยงำน
ก ำกบัดูแล ชุมชน และสังคม เช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของหน่วยงำน มีกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ของชุมชนอย่ำงสม ่ ำเสมอเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั กลุ่มนักลงทุนและผูถื้อหุ้น ตลอดจนเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัให้ทรำบถึงกำร
ด ำเนินงำนและสถำนะของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอทุกไตรมำส 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

5.1 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม  
บริษัทก ำหนดให้ส ำนักงำนตรวจสอบซ่ึงเป็นหน่วยงำนอิสระภำยในบริษัท ท ำหน้ำท่ีสอบทำน 
ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบติัตำมระบบควบคุมภำยในท่ีวำงไว ้ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ไดมี้กำรด ำเนินกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงอย่ำงครบถ้วนตำมกระบวนกำรควบคุมภำยในท่ีได้วำงไว ้รวมถึงกำรปฏิบติัตำม
จริยธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดในลกัษณะท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยบุคลำกรใน
ส ำนกังำนตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมหลกัมำตรฐำนสำกล และจรรยำบรรณของวิชำชีพตรวจสอบ
ภำยใน ซ่ึงจะมีกำรรำยงำนผลกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
บริษทัก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหวำ่งปฏิบติังำน และติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไวแ้ละมีกำรปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอยำ่งเหมำะสม มีกำรประเมินผลควำม
เพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและประเมินกำรบรรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์รโดย
ส ำนกังำนตรวจสอบท ำกำรสอบทำน ประเมินผลและส่ือสำรขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั รวมถึงควำม
เส่ียงท่ีเกิดจำกจุดอ่อนของระบบควบคุมภำยในหรือจำกสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พร้อมเสนอ
แนวทำงแก้ไข เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงทนัท่วงที เพื่อลดควำมเส่ียงและ
ผลกระทบต่อองคก์ร รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจำกกำรประเมินผลนั้น รำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดก้ ำหนดให้ตอ้งมีกำรรำยงำนต่อผูก้  ำกบัดูแล
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ทนัทีในกรณีท่ีมีกำรทุจริตหรือ สงสัยวำ่มีกำรทุจริต มีกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีกำร
กระท ำอ่ืนท่ีอำจมีผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ในด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษทัได้ให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง  โดยมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 2 คณะ แบ่งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงองค์กร เพื่อประเมินปัจจยัควำมเส่ียงของธุรกิจในดำ้นต่ำง ๆ พร้อมทั้งมีมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมำะสม ยอมรับได ้และเหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัจดักำร
พิจำรณำปัจจยัเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยูห่รือคำดวำ่จะประสบ น ำมำวเิครำะห์ผลกระทบ และโอกำสท่ีควำมเส่ียงนั้นจะ
เกิดข้ึน แลว้ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและจดักำรควำมเส่ียงนั้นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสอดคลอ้งกบันโยบำย
ของบริษทั น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรพิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทั้งมีกำร
ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของกำรจดักำรควำมเส่ียงทุกปี หรือในทุกช่วงระยะเวลำท่ีพบวำ่ระดบัควำม
เส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลง โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำกำรติดตำมผลเป็นระยะอยำ่งสม ่ำเสมอ และรำยงำนผล
ใหฝ่้ำยจดักำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบโดยรวม 

  


