
หลกัปฏิบติั 6 
ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียง
และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
1. การก�ากบัดแูลและการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน ทัง้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอือื่นๆ และมกีารอบรมพนักงาน 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ พร้อมทัง้ปลูกฝงัเรื่องการห้ามจ่ายสนิบน 

เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบรษิัทฯ นอกจากน้ี ยงัมกีารประเมนิความเสี่ยง การควบคุมระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และมกีารติดตาม 

เพือ่ประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง ทัง้การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มรีะบบการก�ากบัดแูลทีด่ ี เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดุล และตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม

นอกจากน้ี การควบคมุภายในเกีย่วกบัระบบทางการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และสภาพการช�าระหน้ี ซึง่มกีารรายงานทางการเงนิ 

โดยผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบท�าการสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ โดยพจิารณาตามแนวคดิ 

ของ Internal Control Integrated Framework ในการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations  

of the Treadway Commission) ในรูปแบบของการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร (Enterprise Risk Management) หรอื COSO ERM  

ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 8 ประการ ครอบคลุมแนวทางการด�าเนินงาน ดงัน้ี 

1)    สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment)

2)    การก�าหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting)

3)    การบง่ชีเ้หตุการณ์ (Event Identification)

4)    การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)

5)    การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response)

6)    กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities)

7)    สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication)

8)    การตดิตามประเมนิผล (Monitoring)

เพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจัดการให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่องค์กร 

ยอมรบัได้ (risk appetite) ท�าให้เกดิความเชื่อมัน่ว่าการด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร  โดยคณะผู้ตรวจสอบ 

ภายในอิสระซึ่งได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าที่ในการตรวจประเมนิความถูกต้อง และความโปร่งใสของข้อมูล 

ตามแผนการปฏบิตังิานประจ�าปีทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีทีม่ขีอ้เสนอแนะ หรอืพบขอ้บกพร่องทีม่สีาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายใน 

จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอค�าปรกึษาและท�าการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป

ส�าหรบัการพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมต่างๆ จะค�านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ โดยด�าเนินการตามแผนผงัอ�านาจอนุมตั ิและ 

การพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท�าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมการปฏบิตังิานต่างๆ และไดจ้ดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ปรากฏในรายงานประจ�าปีหน้าที ่18 - 20

2. แนวทางปฏิบติัและการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูไดท้ี่ “โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 37-38 และบนเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ หน้า “เก่ียวกบั TNDT” หวัขอ้ “คณะกรรมการและผูบ้รหิาร” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมการตรวจสอบ”



2.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจา่ยใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี

ในรอบปีบญัช ี2562 บรษิทัฯ แต่งตัง้ บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชอีสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ 

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ท�าการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย โดยมคีา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,830,000 บาท แบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 230,000 บาท คา่ตรวจสอบ 

ประจ�าปี 1,070,000 บาท และคา่ตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000 บาท ซึง่งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมม่เีงือ่นไข 

จากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมม่ปีระวตักิารสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี ลา่ชา้เกนิก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

และไมม่ปีระวตักิารถกูสัง่แกไ้ขงบการเงนิโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

2. คา่บรกิารอืน่

ส�าหรบัปี 2562 ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

รายละเอียด
จ�านวน (บาท) 

บริษทัฯ บริษทัย่อย

คา่ตรวจสอบประจ�าปีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 970,000.00 100,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 180,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 180,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 180,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000.00 00.00

คา่บรกิารอืน่ ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

ยอดรวม 1,580,000.00 250,000.00

รวมทัง้หมด 1,830,000.00

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั / การใช้ข้อมลูภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้�ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มลู  

การจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรัว่ไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์ 

(Market Sensitive Information) โดยดแูลไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง น�าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน  

ดงัน้ี

(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี การอนุมตัคิวามเหน็ชอบนัน้ตอ้งค�านึง 

ถงึประโยชน์ ความยตุธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเงือ่นไข และราคาตลาดดว้ย

(2) การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อป้องกนัความเสยีหายซึง่อาจจะเกดิขึน้จากการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูลบั ซึง่มคีวามส�าคญั 

และมผีลต่อราคาหลกัทรพัยน์ัน้ จะมกีารประชมุและแจง้มตคิวามเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท�าการถดัไป

ทนัท ีเพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายในซึง่เป็นความลบัในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน

(3) คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยี การซือ้ขาย การถอืครองหุน้ของตน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

ดว้ยเชน่กนั 

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้ ท�าความเข้าใจ และทบทวนนโยบายการป้องกันมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน 

ทีอ่ยู่ในหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน�าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ ซึ่งถอืเป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้ 

รายอื่น ดงันัน้ คณะกรรมการและผู้บรหิารทุกคน จงึควรเปิดเผยขอ้มูลการมสี่วนได้เสยี รวมถึงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ และ 

การเปลีย่นแปลงในชว่ง 1 เดอืน กอ่นการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน ทัง้ของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ (ควรงดท�าการซือ้ - ขาย

ลว่งหน้า 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน) 



นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้ร ับการแต่งตัง้ใหม่ รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการถือครอง 

หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้ ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั  

หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท�าการ หลงัจากซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า  

หรอืแจง้ผ่านเลขานุการบรษิทั เพื่อน�าส่งรายงานดงักล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59  

แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และ 

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

ส�าหรับปี 2562 พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการท�าธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ และไม่มีกรณ ี

ที่กรรมการ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องฯ น�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น 

ในทางมชิอบแต่อยา่งใด

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัก�าหนดให้กรรมการ และผูบ้รหิาร พงึระวงัการด�าเนินการที่มลีกัษณะรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และ 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีราคาสมเหตุสมผล และ 

เป็นไปตามปกตขิองธุรกจิ (Fair and at arms’ length) อกีทัง้ มกีารก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคล 

ที่อาจมคีวามขดัแย้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ�าเป็นของการเขา้ท�ารายการ ความสมเหตุสมผล  

และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใินราคาตลาด  

ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความช�านาญ

พเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ส�านักกฎหมาย ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเหน็ 

เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ในกรณีมกีารท�ารายการระหว่างกนัที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือ 

ขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท�ารายการ 

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ก่อนทีจ่ะเขา้ท�ารายการ         

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท�ารายการระหว่างกนัทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในที่อาจส่งผลต่อการลงทุน 

และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวนัดงักล่าวทนัท ีหรอืก่อน 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป  

(ถา้ม)ี

4. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่
สามารถดูรายละเอยีดไดท้ี ่“การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 25 และ หลกัปฏบิตั ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบ 

ธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ “การต่อต้านการทุจริต และการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 73 รวมถงึเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “นโยบาย” หวัขอ้ย่อย “นโยบาย เรื่อง การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่”  

และหน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่” 

5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 25 โดยในปี 2562  

บรษิทัฯ ไมม่กีารแจง้เบาะแส หรอืรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแต่อยา่งใดๆ


