
1. การก�ากบัดแูลและการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน ทัง้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอือื่นๆ และมกีารอบรมพนักงานเพื่อให ้

ความรูเ้กีย่วกบันโยบาย และแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ปลกูฝงัเรือ่งการหา้มจา่ยสนิบนเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิ 

ของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ยงัมกีารประเมนิความเสีย่ง การควบคุมระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และมกีารตดิตามเพื่อประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง  

ทัง้การแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มรีะบบการก�ากบัดแูลทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม

นอกจากน้ี การควบคมุภายในเกีย่วกบัระบบทางการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และสภาพการช�าระหน้ี ซึง่มกีารรายงานทางการเงนิ

โดยผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบท�าการสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ โดยพจิารณาตามแนวคดิ

ของ Internal Control Integrated Framework ในการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ  

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

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Control Environment)  

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication)  

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

เพื่อใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อองคก์ร และจดัการใหอ้ยู่ภายในระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ 

(risk appetite) ท�าใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่การด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะผูต้รวจสอบภายในอสิระซึง่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีใ่นการตรวจประเมนิความถกูตอ้ง และความโปรง่ใสของขอ้มลูตามแผนการปฏบิตังิานประจ�า

ปีทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพือ่ทราบทกุไตรมาส ในกรณทีีม่ขีอ้เสนอแนะ หรอืพบขอ้บกพรอ่งทีม่สีาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอค�าปรกึษาและท�าการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป

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

การพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท�าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมการปฏบิตังิานต่างๆ และไดจ้ดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ปรากฏในหน้า 35-37

2. แนวทางปฏิบติัและการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดไูดท้ี ่“หน้าท่ีของคณะกรรมการ” หวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 82-83 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th 

ของบรษิทัฯ หน้า “เก่ียวกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทั” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ”

หลกัปฏิบติั 6 
ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียง
และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม



2.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจา่ยใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี

ในรอบปีบญัช ี2563 บรษิทัฯ แต่งตัง้ บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชอีสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท�าการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั

ยอ่ย โดยมคีา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,960,000 บาท แบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท คา่ตรวจสอบประจ�า

ปี 1,170,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรส่งเสรมิฯ 70,000 บาท ซึง่งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไข 

จากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมม่ปีระวตักิารสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี ลา่ชา้เกนิก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

และไมม่ปีระวตักิารถกูสัง่แกไ้ขงบการเงนิโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

2. คา่บรกิารอืน่

ส�าหรบัปี 2563 ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

รายละเอียด
จ�านวน (บาท) 

บริษทัฯ บริษทัย่อย

คา่ตรวจสอบประจ�าปีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,020,000.00 150,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000.00 00.00

คา่บรกิารอืน่ ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

ยอดรวม 1,660,000.00 300,000.00

รวมทัง้หมด 1,960,000.00

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั / การใช้ข้อมลูภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้�ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มลู  

การจดัการขอ้มลูลบัเพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้มลูรัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 

Information) โดยดแูลไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง น�าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

(1) รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี การอนุมตัคิวามเหน็ชอบนัน้ 

ตอ้งค�านึงถงึประโยชน์ ความยตุธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเงือ่นไข และราคาตลาดดว้ย

(2) การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อป้องกนัความเสยีหายซึง่อาจจะเกดิขึน้จากการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูลบั ซึง่มคีวามส�าคญั 

และมผีลต่อราคาหลกัทรพัยน์ัน้ จะมกีารประชมุและแจง้มตคิวามเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท�าการถดัไป

ทนัทเีพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายในซึง่เป็นความลบัในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน

(3) คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยี การซือ้ขาย การถอืครองหุน้ของตน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

ดว้ยเชน่กนั 

บรษิทัฯ มกีารเผยแพร่ความรู ้ท�าความเขา้ใจ และทบทวนนโยบายการป้องกนัมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รวมถงึพนักงานทีอ่ยู่ใน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ ซึง่ถอืเป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอืน่ ดงันัน้  

คณะกรรมการและผูบ้รหิารทุกคน จงึควรเปิดเผยขอ้มูลการมสี่วนได้เสยี รวมถงึการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯและการเปลี่ยนแปลง 

ในชว่ง 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน ทัง้ของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ (ควรงดท�าการซือ้ - ขายลว่งหน้า 1 เดอืน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน) 



นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั หรอืรายงาน 

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท�าการ หลงัจากซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า หรอืแจง้ผา่น

เลขานุการบรษิทั เพือ่น�าสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 One report 

ส�าหรบัปี 2563 พนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารท�าธรุกรรมซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย ์และไมม่กีรณทีีก่รรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งฯ น�าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 

แต่อยา่งใด

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร พงึระวงัการด�าเนินการทีม่ลีกัษณะรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทั 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มรีาคาสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกต ิ

ของธรุกจิ (Fair and at arms’ length) อกีทัง้ มกีารก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเขา้ท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคา

ของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ไมม่คีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความช�านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ ส�านักกฎหมาย ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการะหว่างกนัดงักล่าว

เพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

แลว้แต่กรณี ในกรณีมกีารท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท�ารายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ก่อนทีจ่ะเขา้ท�ารายการ         

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท�ารายการระหว่างกนัทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในที่อาจส่งผลต่อการลงทุน 

และการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวนัดงักลา่วทนัท ีหรอืก่อน 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป (ถา้ม)ี

4. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การควบคุมภายในและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่” หน้า 127-128 รวมถึงเว็บไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” 

5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 127 โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไมม่กีารแจง้เบาะแส 

หรอืรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแต่อยา่งใดๆ


