
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)ได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk 

Management) ซึ่งเป็นกระบวนกำรวำงแผน จัดกำร และควบคุมควำมเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผันผวนที่มีต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของบริษัทฯ ทั้งในระยะ

สั้นและระยะยำว 

 อีกทั้ง ยังได้มีกำรบูรณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ กำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำร

ควบคุมภำยในโดยยึดหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือสร้ำงให้เกิดคุณค่ำและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มี

ควำมโปร่งใสและค ำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร  

 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีหน้ำที่สอบทำนและน ำเสนอนโยบำยกำรบริหำร  

ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และสอบทำนกำรน ำไปปฏิบัติ 

รวมถึงสอบทำนรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีควำมเพียงพอ

และเหมำะสม และมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบำย รวมทั้งชื่ อเสียงและ

ภำพลักษณ์ของบริษัทฯ ดังนี้ 

(1). จัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ 

(2). ส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนของ

บุคลำกรโดยสร้ำงควำมตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลำกรของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ควำมเสี่ยง  

กำรตัดสินใจทำงธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในบริษัทฯ 

(3). ตรวจสอบ ติดตำม และประเมินควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจำกปัจจัย

ภำยในและภำยนอกองค์กรอย่ำงต่อเนื่องโดยให้ควำมส ำคัญและตระหนักว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกส ำคัญที่

จะสร้ำงควำมมั่นใจในกำรช่วยลดควำมเสี่ยงหรือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น โดยจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ

เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง(Risk Management Committee : RMC) 

ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดกรอบ นโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร  

ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ รวมทั้งทบทวนติดตำมควำมเพียงพอและก ำหนด

แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแต่ละด้ำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพ

ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กำรน ำทรัพย์สินของ  

บริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบหรือไม่มีอ ำนำจ พร้อมทั้งได้จัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล สอบทำน

รำยงำนผลกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมเป็นอิสระท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมินควำมมี

ประสิทธิภำพ ควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เกี่ยวกับประเด็นที่พบและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้หน่วยงำนแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนกำรควบคุมภำยในในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำ

งำนให้มีประสิทธิภำพ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ จำกผลกำรประเมินของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ เพียงพอ 

เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  

 ระบบกำรควบคุมภำยในที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้นสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) และน ำกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทั่ วทั้ งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) มำประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำให้กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ท ำให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ทั้งด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรประกันภัย  ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่ำงๆ  รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561  ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ตำม “แบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้ำน
ต่ำงๆ 5 ด้ำน ได้แก่ สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมและกำรประเมินผล ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว มี
ควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯมีควำมเหมำะสมเพียงพอ มีรำยละเอียด ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม   

คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นควำมซื่อตรงและจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทั้งก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุมภำยในที่ดีและเหมำะสม มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรและสำยงำนกำรบังคับบัญชำไว้อย่ำงชัดเจนรวมถึง
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของทุกส่วนงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และสร้ำงจิตส ำนึก 
มีวินัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น ท ำให้องค์กรมีควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น  



 

อีกทั้ง ยังได้ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำนทุกคนได้ให้ควำมส ำคัญต่อควำมซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และส่งเสริมให้มีกำรอบรม/กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ โดยจัดให้มีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ประจ ำทุกปีให้แก่บุคลำกรทุกคน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จ (Key Performance 
Indicators : KPI) เพ่ือใช้ในกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร  โดยมี
ระเบียบปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  

บริษัทฯ ก ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่งงำน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรสรรหำ และพัฒนำ
บุคลำกร ก ำหนดแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนที่ส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
มำตรฐำนและเป็นระบบ เพ่ือพิจำรณำให้รำงวัลอย่ำงเป็นธรรม และสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

  

2. การประเมินความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรน ำพำองค์กร
สู่เป้ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว และเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  

  บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และหน่วยงำน
บริหำรควำมเสี่ยง พิจำรณำกลั่นกรองและก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยมีกำรระบุปัจจัยและเหตุที่มำของ
ควำมเสี่ยง มีกำรประเมินวิเครำะห์จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรจัดกำรที่เหมำะสม  
มีกำรติดตำม/ประเมินผล และ รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงสม่ ำเสมอโดย
ก ำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่ำงเป็นระบบ และเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำแผนธุรกิจ
ประจ ำปีกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน ซึ่งกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องครอบคลุมปั จจัย 
ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ทั้งปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน ดังนี้ 

• บริษัทฯ ก ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตำมกรอบมำตรฐำน COSO Enterprise Risk 
Management และก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทำงบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย  

 
 
 



 

1) กำรจัดท ำ Risk Profile ระดับองค์กรและระดับฝ่ำยงำน    

2) บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน 

3) บริหำรควำมเสี่ยงระดับกระบวนกำรต่ำงๆ  

• บริษัทฯ ได้น ำเอำระบบตัวชี้ วัดควำมเสี่ยงที่ ส ำคัญ  (Key Risk Indicator-KRI) มำใช้ เพ่ือติดตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ และก ำหนดมำตรกำรเพ่ิมเติมส ำหรับตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและทันเวลำ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำนไว้อย่ำงชัดเจน และมีกำรทบทวนคู่มือ
อ ำนำจอนุมัติ อ ำนำจด ำเนินกำร แบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจมีกำรเอ้ือให้เกิดกำรทุจริตออกจำกกันและมีกำรจัดท ำคู่มือ/
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นปัจจุบัน มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท ำรำยกำรที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรท ำธุรกรรมที่มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกำร
อนุมัติธุรกรรมโดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมกำรควบคุมที่มีประสิทธิภำพ อีกท้ัง ยังได้มีกำร
จัดตั้งหน่วยงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance Unit) เพ่ือประสำนงำนและดูแลให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ 
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม และมี
ประสิทธิภำพ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน และให้ควำมส ำคัญในคุณภำพของสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่สนับสนุนให้กำรควบคุม
ภำยในสำมำรถด ำเนินอย่ำงมีประสิทธิผล โดยได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัยและมีควำมปลอดภัยมำใช้ ตั้งแต่กำร
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บและติดตำมผล เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจได้อย่ำง
ครบถ้วนถูกต้อง ภำยในเวลำที่เหมำะสม ทั้งข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินและข้อมูลอื่นๆ และมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพโดยมีแนวทำงบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดังนี้ 

• บริษัทฯ ก ำหนดชั้นควำมลับของข้อมูล แนวทำงกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญและเอกสำรควบคุม รวมถึง
ข้อมูลประกอบกำรปฏิบัติงำนทั้งจำกภำยในและภำยนอก เพ่ือให้มั่นใจว่ำสำรสนเทศที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนและทันต่อกำรใช้งำน 

• บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย อย่ำงเหมำะสม 
โดยสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และเอกสำรกำรประชุม ได้จัดส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่ำงเพียงพอ โดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 



 

• บริษัทฯ มีกำรก ำหนดแผนส ำรองฉุกเฉินส ำหรับป้องกันในเรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติภัย
ร้ำยแรงจนระบบไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ รวมถึงก ำหนดให้มีกำรซักซ้อมแผนส ำรองฉุกเฉินอย่ำงสม่ ำเสมอ  
เป็นประจ ำทุกป ี

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน ผ่ำนระบบ Intranet เพ่ือเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรนโยบำย 
และข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึงและทันเวลำ 
รวมถึงจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับ 
กำรฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯได้อย่ำงปลอดภัย 

5. ระบบการติดตามและการประเมินผล   

 บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้งก ำหนด
แนวทำงพัฒนำปรับปรุง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ดังนี้ 

• บริษัทฯ ประเมินกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร และประเมินกำรควบคุมภำยในระดับฝ่ำยงำน  
ผ่ำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยผู้ปฏิบัติงำนเอง (Control Self -Assessment) เป็นประจ ำทุกปี  

• บริษัทฯ มีกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัด(KPI) ที่
ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงมีกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำน หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง และผู้สอบบัญชีภำยนอก 

• ฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินควำมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และรำยงำนตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน 
ของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับรำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รำยกำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน กำรฝ่ำฝืน
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทำงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 



 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์  ศรีมงคลชัย ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน ของบริษัทฯ เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2549 โดยกำรพิจำรณำ อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯได้มีมติแต่งตั้ง นางวีณา  นิรมานสกุล ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัทฯ เมื่อเดือนมิถุนำยน 2558 เพ่ือดูแลให้บริษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
กับกำรด ำเนินธุรกิจ โดย กำรพิจำรณำ อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

 
 

 

 

         

          

 

   

 

 


