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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ  การควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ครอบคลุมทั้งในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สนิ และระบบการเงิน  ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากผู้บริหาร  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน  โดยในปี 2563 ได้มีการแต่งตั้งบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ  มีนายรักษ์พล อังศุวิทยา เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้างานผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 นายรักษ์พล อังศุวิทยา อายุ 65 ปี 

ประวัติการศึกษา 
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus) 
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการอบรม 
 - หลักสตูร Audit Committee Program รุ่น 5/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - หลักสตูร Director Accreditation Program รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - การอบรมภายใน หัวข้อเทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องตน้ 
 - การอบรมภายในองค์กร หัวข้อการบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม 

ประวัติการท างาน 
 - 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตั้ม พอยท ์คอนซัลติ้ง จ ากัด 
 - 2547-2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โคช้ช้ิง จ ากัด 
 - 2543-2546 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและปฏิบตัิการ  
   บริษัท จาฟรา อินเตอรเ์นช่ันแนล (ไทยแลนด์) จ ากดั  
 - ปี 2540-2543 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จ ากัด 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
 ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 
 

 จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามองค์ประกอบหลัก พบว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสม สามารถสรุปได้ ดงันี ้
 
   ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
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• บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม  โดยได้ก าหนดนโยบายและหลักปฎิบัติ 
ส าหรับกรรมการและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติบนหลักของความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน
อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร ได้แก่ ข้อก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบรษิทั
ฯ   
  โดยเฉพาะนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้นบริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมายัง
กรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน มีขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ 
เช่นเดียวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการสอบสวนทางวินัยและบทลงโทษทางวินัยเมื่อมี
การปฎิบัติงานท่ีขัดต่อหลักความซื่อตรง ระบุไวอ้ย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ
โดยทั่วกันเมื่อมีการเข้ารับปฐมนิเทศพนักงานใหม่  
  บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น 
Outsource ในธุรกรรมที่มีความส าคัญต่อองค์กร 

• คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนา   ใน 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้ก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน บริษทัฯ มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติ โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบทุกเดือน 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ล้วนเป็นผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยเฉพาะท่านท่ีถูกแต่งตั้งจากกระทรวงอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลหลกัของธุรกิจ สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างยิ่ง  
  กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือความสัมพันธ์อ่ืน
ใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมจี านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

• ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความ 
รับผิดชอบที่เหมาะสม มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อก าหนดสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน มีการจัดท าคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ ระบุถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมถึงวงเงินที่จะเป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และฝ่ายบริหาร รวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
การด าเนินงานในระดับบริหารและระดับปฎิบัติงาน เพือ่การก ากับดูแลตามสายงานอย่างเหมาะสม 

• องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ  
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้น ามาปรับใช้ในการท างาน 
บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความสามารถตามสายอาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา ทั้งภายในที่องค์กรจัดขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเข้าให้การ
ฝึกอบรม (ตามรายละเอียดในหัวข้อนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน หน้า 53) อย่างไรก็ดี เกี่ยวกับ
การจัดฝึกอบรมภายใน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้มีการจัดท าแผนการฝึกอบรมภายในล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปี โดยการ
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สอบถามความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละฝ่าย และน ามาประมวลผล เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร 
  ฝ่ายบริหารก าหนดการช้ีวัดการปฎิบัติงาน จากการประเมินผลการด าเนินงานของพนักงานโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นปี เพ่ือน าไปก าหนดการปรับขึ้นค่าตอบแทนและต าแหน่งงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีการสร้าง
แรงจูงใจเป็นเบี้ยขยันให้กับพนักงานท่ีปฎิบัติตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองใน
ระบบ ISO 9001 ที่ศูนย์แสมด าจึงมีการใช้ Key Performance Indicators (KPI) เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และ
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานของพนักงานด้วยเช่นกัน 

• องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยคณะกรรมการออกระเบียบ นโยบายก ากับดูแลในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ และแผนธุรกิจ
ประจ าปี โดยฝ่ายบริหารประกาศให้พนักงานรับทราบและน าไปปฎิบัติใช้ และมีการจัดประชุมให้พนักงานและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบได้รับทราบผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน และมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และใช้ผลการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาวัดผลการปฎิบัติงานของพนักงานประจ าปีด้วย  
 
   ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

• องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือใหส้ามารถระบุและประเมินความ 
เสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และได้รับการ 
สอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง เหมาะสมกับธุรกิจในปัจจบัุน สามารถ
สะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งแท้จริง  

• องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง 
ครอบคลุมทั่วท้ังองค์กร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 
มีการจัดท าแผนธุรกิจในทุกๆปี ครอบคลุมทั้งด้านรายได้ค่าบริการ การรับจ่ายเงิน และแผนงานส าคัญของปี เมื่อมีการ
ก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนท าให้บริษัทฯ สามารถระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ได้  
  แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดขอบเขต มาตรการและ
แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายบริหารมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นที่
เหมาะสม บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะท างาน One Stop Service ซึ่งประกอบด้วยทีมผู้บริหาร เพื่อควบคุมบริหารจัดการ
ความเสี่ยง มีการก าหนดถึงปัจจัยความเสี่ยงส าคัญขององค์กรให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ มีการเรียกประชุม
คณะท างานทุกเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก  ท้ังด้านการด าเนินงาน ด้านการตลาดการแข่งขันของ
ราคาและบริการ ด้านการเงิน ความผันผวนด้านธุรกิจ จะมีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ป้องกันและลดความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ISO  14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS  &  OHSAS 18001 จากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมและลดความเสี่ยงจากการปฎิบัติงาน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีขั้นตอน
การปฎิบัติงานที่ถูกตรวจสอบโดยคณะท างานและทีมตรวจติดตามระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของระบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

• องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุ 
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วัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทฯได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาผลของการตรวจสอบการควบคุมภายใน จากเอกสารรายงาน การสอบถาม
ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 

• องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม 
ภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ันอย่างเพียงพอแล้ว 
 
 ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

• องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีก าหนดขอบเขตหน้าที่ ระเบียบปฏิบัติที่มีการระบุจุดควบคุมที่
เหมาะสม ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานนั้นได้รับการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กร และนโยบายปัจจุบัน รวมทั้งการใช้คู่มืออ านาจด าเนินการซึ่งก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
  บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลเก็บรวบรวมเอกสาร และแจ้งสถานท่ีเก็บเอกสาร
ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง 
  บริษัทฯ ก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร โดยใช้บริษัทผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น 
Outsource ท าหน้าที่สอบทานประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน 

• องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการ 
บรรลุวัตถุประสงค ์บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ใหม่ โดยน าระบบ ERP เข้ามาควบคุมการ
ปฎิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล เพิ่มความมีเสถียรภาพของข้อมูล เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมให้มีการน าข้อมูลไปใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

• องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน 
การปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน และแนวทางป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อควบคุมและป้องกันการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทฯไปใช้ส่วนตัว การท าธุรกรรมของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  ส าหรับการอนุมัติธุรกรรมบริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติให้กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 
  บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีส านักรรมการผู้จัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบ และบริษัทฯ มีนโยบายให้การด าเนินงานของบริษัทย่อย รับนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้
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กิจการของบริษัทย่อยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เมื่อมีกิจการส าคัญหรือมีเหตุการณ์ส าคัญอันอาจมีผลกระทบ
ต่อบริษัทย่อย ให้มีการน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบก่อน   เช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัทย่อย ต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 
  ในเรื่องนโยบาย คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและสั่งการให้ผู้บริหารและพนักงานน า
นโยบายนั้นไปถือปฏิบัติ และในทุกปีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายส าคัญๆ โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนคู่มืออ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ เพื่อความชัดเจนของการก าหนด มอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอ านาจด าเนินการของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติงาน โดยมีหลักฐานอา้งอิงและ
เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ  นอกจากนี้ยังมีการทบทวนคู่มือการปฎิบัติงานในแต่ละฝ่ายงาน ให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายก ากับดูแลเพื่อการควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

• องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการควบคมุภายในสามารถด าเนิน 
ไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญอย่างเพียงพอ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน 
รายงานการประชุมมีการระบุรายละเอียดเพือ่ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏบิัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย โดยมีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ส าคัญของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา รววมถึงความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล  

• องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม 
ภายในที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ บริษัทฯ มีการจัดช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ E-mail หรือประกาศต่างๆ ให้พนักงานทราบได้อย่างทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ยังมีการออกจดหมายข่าว (Newsletter) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ 
ส่งถึงพนักงานในทุกๆเดือน  และข้อมูลภายในที่มีความส าคัญจะมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ  

• องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม 
ภายใน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตผ่านกรรมการ
ผู้จัดการได้โดยตรง ผ่านช่องทาง Website  หรือที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ก าหนดไว ้
 
 
 ด้านที ่5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

• องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง 
ด าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายใน 
โดยมีกระบวนการสอบทานและติดตามจากบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน ในป ี2563 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท 
ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ผู้ตรวจสอบจากภายนอกที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ ท าหน้าที่สอบทาน
ประเมินความพอเพียงและความมปีระสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบในธุรกรรม
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หลักที่มีความส าคัญต่อการปฎิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในสิ้นไตรมาส 
 นอกจากนี้การที่บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการบริการคุณภาพ ISO 9001: 2015 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ISO 14001: 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS & OHSAS 18001 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  เนื่องจากการตรวจติดตามระบบดังกล่าว
จะมีการแต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งต้องผ่านการอบรมข้อก าหนดระบบมาตรฐาน ผ่านการอบรม Internal Audit เพื่อท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายต่างๆ  มีการประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และทุกๆ 6 เดือนสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอผู้ให้การรับรองระบบ จะเข้าตรวจติดตาม เพือ่ออกหนังสือยืนยันการปฎิบัติงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

• องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่ 
รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม เมื่อพบ
ข้อบกพร่อง ตามขั้นตอนผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์หาต้นเหตุของข้อบกพร่องเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที พร้อมรายงานข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญและความคืบหน้าในการแก้ไขต่อกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 
 
11.1   สรุปความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 
3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯประจ าปี 2563 ในด้านต่างๆ 5 
องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฎิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ  ไม่มีรายงานว่ามีข้อบกพร่องในระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระส าคัญจากผู้สอบบัญชีและบริษัทผู้ตรวจสอบภายในแต่อย่างใด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


