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หลกัปฏบิติั 6 : 
ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสม

1. การก�ากบัดแูลและการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่ระบบควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตักิาร เพื่อใหมี้ประสทิธิภาพและกอ่ใหเ้กิด

ประสทิธิผลอยา่งยัง่ยนื ท ัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมินความเสีย่งกิจการและการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ครอบคลุม

ทัง้องคก์ร เพ่ือป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กิดการทุจรติคอรร์ปัช ัน่หรอือืน่ๆ และมีการอบรมพนกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัใินการ 

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทัฯ พรอ้มทัง้ปลูกฝังเรื่องการหา้มจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัมีการประเมิน 

ความเสีย่ง การควบคมุระบบสารสนเทศ การสือ่สาร และมีการตดิตามเพ่ือประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มีระบบ

การก�ากบัดแูลทีด่ ีเพ่ือใหเ้กิดการถว่งดุล และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม

นอกจากน้ี การควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการช�าระหน้ี ซึ่งมีการรายงานทางการเงิน 

โดยผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ และมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบท�าการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ โดยพิจารณาตามแนวคิดของ  

Internal Control Integrated Framework ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ประกอบดว้ย

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Control Environment)  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication)  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

เพ่ือใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจดัการใหอ้ยู่ภายในระดบัความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัได ้ 

(risk appetite) ท�าใหเ้กิดความเชือ่มัน่วา่การด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะผูต้รวจสอบภายในอสิระซึง่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหนา้ทีใ่นการตรวจประเมินความถูกตอ้ง และความโปรง่ใสของขอ้มูลตามแผนการปฏิบตังิานประจ�าปีทีไ่ดผ้า่นการอนุมตัิ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตรมาส ในกรณี 

ทีมี่ขอ้เสนอแนะ หรือพบขอ้บกพรอ่งทีมี่สาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือขอค�าปรกึษาและท�าการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป

ส�าหรบัการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมตา่งๆ จะค�านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษทัฯ โดยด�าเนินการตามแผนผงัอ�านาจอนุมตัิ และการพิจารณา

อนุมตัธุิรกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท�าโดยผูท้ีไ่มมี่สว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคมุการปฏิบตัิงานตา่งๆ และไดจ้ดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏใน 

“เอกสารแนบ 6” รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน่ๆ หนา้ 270-272

2. แนวทางปฏบิติัและการท�าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูไดท้ี่ สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการตรวจสอบ” หนา้ 97-98 และบนเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “เกีย่วกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ”
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2.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี

ในรอบปีบญัชี 2564 บริษทัฯ แต่งตัง้ บริษทั เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ�ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท�าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงินทัง้สิ้น 1,960,000 บาท แบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 190,000 บาท คา่ตรวจสอบประจ�าปี 1,020,000 บาท และ 

คา่ตรวจสอบการปฏิบตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000 บาท ซึง่งบการเงินของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมมี่เงื่อนไขจากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมมี่ประวตัิ 

การส่งรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปี ล่าชา้เกินก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไม่มีประวตัิการถูกสัง่แกไ้ขงบการเงิน 

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

2. คา่บรกิารอืน่

ส�าหรบัปี 2564 ไมมี่การเรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่แตอ่ยา่งใด

3. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์/ รายการระหว่างกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์/ การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั / การใชข้อ้มูลภายในและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกิดข้ึน คณะกรรมการบรษิทัไดก้�ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล การจดัการขอ้มูล

ลบัเพ่ือไมใ่หเ้กิดขอ้มูลรัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) โดยดแูลไมใ่ห ้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง น�าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน ดงัน้ี

(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้น้ี การอนุมตัิความเห็นชอบนัน้ตอ้งค�านึงถึงประโยชน ์

ความยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเง่ือนไข และราคาตลาดดว้ย

(2) การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบั ซึ่งมีความส�าคญัและมีผลต่อราคา 

หลกัทรพัยน์ัน้ จะมีการประชุมและแจง้มตคิวามเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท�าการถดัไปทนัทเีพ่ือป้องกนัมิใหมี้การใชข้อ้มูล

ภายในซึง่เป็นความลบัในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน

(3) คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นไดเ้สยี การซื้อขาย การถือครองหุน้ของตน และผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยเชน่กนั 

บริษทัฯ มีการเผยแพร่ความรู ้ท�าความเขา้ใจ และทบทวนนโยบายการป้องกนัมิใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานที่อยู่ในหน่วยงาน 

ที่เก่ียวขอ้งน�าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอื่น ดงันัน้ คณะกรรมการ 

และผูบ้ริหารทุกคน จึงควรเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ และการเปลี ่ยนแปลงในชว่ง 1 เดือน ก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน ทัง้ของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมการ (ควรงดท�าการซื้อ - ขายล่วงหนา้ 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 

ตอ่สาธารณชน) 

รายละเอยีด
จ�านวน (บาท) 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย

คา่ตรวจสอบประจ�าปีส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 1,020,000.00 150,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบการปฏิบตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000.00 00.00

คา่บรกิารอืน่ ไมมี่การเรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่แตอ่ยา่งใด

ยอดรวม 1,660,000.00 300,000.00

รวมทัง้หมด 1,960,000.00
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้�าหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแตง่ตัง้ ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลกัทรพัยล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หรอืรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท�าการ หลงัจากซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน ใหแ้กค่ณะกรรมการทราบเป็นประจ�า หรอืแจง้ผา่นเลขานุการบรษิทั เพ่ือน�าสง่

รายงานดงักล่าวตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

พ.ศ.2535 พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One report 

ส�าหรบัปี 2564 พนกังานในหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ไมมี่การท�าธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย ์และไมมี่กรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิารระดบั

สูง ผูบ้รหิาร รวมถึงพนกังานทีเ่ก่ียวขอ้งฯ น�าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเอง หรอืผูอ้ืน่ในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร พึงระวงัการด�าเนินการที่มีล ักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ

บริษทัที่เ ก่ียวขอ้งกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ มีราคาสมเหตุสมผล และเป็นไป

ตามปกติของธุรกิจ (Fair and at arms’ length) อีกทัง้ มีการก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย ้ง โดยให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ให ้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข ้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และ 

ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ในกรณี 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหบุ้คคลที่มีความรู ้ความช�านาญพิเศษ เชน่  

ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ส�านกักฎหมาย ที่เป็นอิสระจากบริษทัฯ และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการ 

ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน�าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  

หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี ในกรณีมีการท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรอืขออนุมตัจิากผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท�ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ กอ่นทีจ่ะเขา้ท�ารายการ    

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไมมี่การเขา้ท�ารายการระหวา่งกนัทีฝ่่าฝืน หรอืไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในทีอ่าจสง่ผลตอ่การลงทนุและการแสวงหาผลประโยชน์

สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในวนัดงักลา่วทนัท ีหรอืกอ่น 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป (ถา้มี)

4. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
สามารถดูรายละเอยีดไดท้ี ่“9.1.2 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150 รวมถึงเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ หนา้ “พฒันา 

สู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” 

5. การแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150 โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไมมี่การแจง้เบาะแส หรอืรบัเรือ่งรอ้ง

เรยีนแตอ่ยา่งใด




