
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 
1. การควบคุมภายใน                                                                                                                        
 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนให้องคก์รเกิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและเหมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งเน้นไปยงักำรเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกรและกำรดูแลรักษำ
ทรัพยสิ์นของบริษทั กำรรำยงำนสำรสนเทศทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัอยำ่งเคร่งครัด โดยระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 
1.1 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนผลกำรประเมิน
กำรควบคุมภำยในของบริษทั โดยให้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อให้
ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษทั และเป็นไปตำมขอ้
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งว่ำดว้ยเร่ืองกำรสอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยท่ี
เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของส ำนกัตรวจสอบภำยในส ำหรับกำรปฏิบติังำน
ตรวจสอบ 
 
1.2 กระบวนกำรควบคุมภำยใน    

กิจกรรมกำรควบคุมเป็นองค์ประกอบหน่ึงของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีบริษทัได้ก ำหนดให้แต่ละ
หน่วยงำนออกแบบข้ึนเพื่อลดควำมเส่ียงและก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน ตลอดจนกำรสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ให้แก่ฝ่ำยบริหำรต่อประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีกระบวนกำร
ควบคุมโดยแบ่งออกไดเ้ป็นสำมส่วนตำมควำมจ ำเป็นและลกัษณะกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำน ไดแ้ก่ 
 
(1) กำรควบคุมในลกัษณะกำรป้องกนักำรผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนในทำงปฏิบติั (Preventive Control) โดยบริษทัได้

ก ำหนดกำรควบคุมน้ีข้ึนเพื่อเป็นกำรป้องกนัมิให้เกิดขอ้ผิดพลำดหรือควำมไม่เหมำะสมทั้งหลำยท่ีอำจเกิดข้ึน
ได ้ดงันั้นจึงเป็นกำรควบคุมท่ีเกิดข้ึนก่อนเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงคจ์ะเกิดข้ึน ไดแ้ก่ กำรก ำหนดโครงสร้ำง
กิจกรรมต่ำงๆใหมี้กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีระหวำ่งกนัอยำ่งชดัเจน และก ำหนดตำรำงอ ำนำจอนุมติัตำมล ำดบัชั้นใน
กิจกรรมต่ำงๆ อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

 



(2) กำรควบคุมในลกัษณะของกำรคน้พบขอ้ผิดพลำด (Detective Control) เป็นกำรควบคุมท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อคน้หำ
ขอ้ผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนในกำรปฏิบติังำน โดยอยูใ่นภำรกิจของส ำนกัตรวจสอบภำยในโดยตรง ซ่ึงเป็นกำร
ปฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงกำรตรวจสอบในกรณีเร่งด่วนตำมท่ีผูบ้ริหำรร้องขอให้
มีกำรด ำเนินกำรตำมควำมจ ำเป็น 

(3) กำรควบคุมในลักษณะของกำรแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดข้ึนเพื่อแก้ไข
ขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนให้ถูกตอ้ง หรือเพื่อหำวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลำดซ ้ ำอีกในอนำคตภำยใตค้วำม
เห็นชอบร่วมกบัฝ่ำยงำนต่ำงๆ และผูบ้ริหำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.3 งำนตรวจสอบภำยใน 
 

ส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษทั ท ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบติังำนตรวจสอบในกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนตำม
ลกัษณะธุรกิจของบริษทัเพื่อให้เกิดกำรประเมินและติดตำม เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมต่ำงๆ ท่ีบริษทั
ออกแบบไวย้งัคงมีประสิทธิภำพและมีกำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง โดยกิจกรรมกำรตรวจสอบท่ีเกิดข้ึนไดถู้กก ำหนด
ข้ึนผ่ำนแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของส ำนักตรวจสอบภำยในเพื่อให้ครอบคลุมควำมเส่ียงท่ีส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของบริษทั โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีคอยติดตำมดูแลให้กำรปฏิบตังำน
ตรวจสอบเป็นไปดว้ยควำมรอบคอบ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองคก์ร   
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั 
 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรสอบทำนระบบบกำรควบคุมภำยใน เป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส ผำ่นรำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย นำยสุวฒัน์      สืบ
สันติกุล นำยโอภำส ศรีพรกิจขจร และนำยเกษมศกัด์ิ มสัยวำณิช โดยมีกรรมกำรบริหำรของบริษทัท ำหนำ้ท่ีช้ีแจง
ขอ้ซักถำมในประเด็นต่ำงๆ ของกำรควบคุมกระบวนกำรปฏิบติังำนของบริษทั รวมถึงท ำหน้ำท่ีสั่งกำรเพื่อกำร
ปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในใหมี้ควำมเหมำะสมและทนัต่อสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ  

โดยสรุปแลว้ ในปี 2559 ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บรำยงำน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและจำกกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นว่ำ 
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีกำรพฒันำในลกัษณะเชิงป้องกนัเพื่อลดปัญหำและควำมเส่ียงท่ีจะกระทบต่อ
องคก์รไดมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน  และบริษทัไดจ้ดัสรรบุคลำกรเพื่อกำรปฏิบติังำนตำมกระบวนกำรควบคุมอยำ่ง
เพียงพอต่อกำรสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้ งน้ีรวมถึงกำรจัดสรร
บุคคลำกรดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเพื่อติดตำมระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัและบริษทัย่อยให้มีควำม
เหมำะสมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  



นอกจำกน้ีแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรขององค์กรท่ีได้จัดตั้ ง
คณะกรรมกำรระเบียบปฏิบติั (Compliance Committee) เพื่อท ำหนำ้ท่ีก ำหนดและทบทวนประมวลระเบียบปฏิบติั
และจริยธรรม ซ่ึงใช้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำรบริษัทและพนักงำนบริษัททุกคนเป็น
สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมท่ีสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรประพฤติปฏิบติัท่ีดีของบุคคลำกรภำยในองคก์ร และจำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตลอดทั้งปี คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ไดร้ะบุขอ้บกพร่องของระบบกำร
ควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญท่ีกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับผูส้อบบัญชีท่ีท ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ซ่ึงมีเพียงขอ้สังเกตต่อระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบติังำนเท่ำนั้น 
 
 2. การบริหารความเส่ียง 
 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคมี จ ำกดั (มหำชน) เลง็เห็นว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงเป็นพื้นฐำนต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนขององคก์ร โดยกำร
บ่งช้ีและกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่เพียงแต่จะท ำให้กำรตดัสินใจในเร่ืองต่ำงๆ เป็นไปดว้ยดี แต่ยงัช่วยให้องคก์ร
เลง็เห็นถึงโอกำสและวิธีจดักำรควำมเสียหำยอนัอำจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอีกดว้ย  

บริษทัไดน้ ำหลกักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงขององคก์รเชิงบูรณำ
กำร  ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มำปรับใช้ ซ่ึง
เป็นมำตรฐำนท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสนบัสนุนใหบ้ริษทัจดทะเบียนโดยทัว่ไปน ำไปปฏิบติั 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจำกแต่ละส่วนงำนของบริษทั มีหนำ้ท่ีจดัท ำนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง กลยุทธ์และ
หลกัเกณฑ็ในกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงให้ควำมเช่ือมัน่ว่ำควำมเส่ียงทำงธุรกิจท่ีส ำคญัไดรั้บกำรระบุและ
ประเมินอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งไดมี้กำรก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีบริษทัยงั
ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Sub-Committee) ประกอบดว้ยผูจ้ดักำรในแต่
ละหน่วยงำนของบริษทั เพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงในระดับหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย ของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและมีควำมเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
  

คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเห็นว่ำเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
บริษทัสำมำรถน ำมำปฏิบติัไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม โดยบริษทัไดใ้ห้กำรสนับสนุนต่อกำรพฒันำควำมรู้ในกำร
บริหำรควำมเส่ียงทั้งในระดบัผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั เพื่อใหเ้กิดควำมตะหนกัและมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในกำรบริหำรควำมเส่ียงในหนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้กำรระบุควำมเส่ียงในเชิงกลยทุธ์ และควำมเส่ียง



ในระดบัปฏิบติักำร และอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรให้มีกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำวอยำ่งเป็นระบบ 
เพื่อสำมำรถควบคุมและติดตำมควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ส ำหรับควำมเส่ียงในเชิงกลยทุธ์ บริษทัได้
เปิดเผยไวใ้นหนำ้  34 

 
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและเห็นชอบใหฝ่้ำยบริหำรของบริษทัแต่งตั้ง นำยไพฑูรย ์อินอุทยั เขำ้
ด ำรงต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2550 เพื่อท ำหนำ้ท่ีก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบติังำนของผูต้รวจสอบภำยในในกำรท ำหน้ำท่ีประเมินและติดตำมระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสมตำมลกัษณะธุรกิจ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเห็นสมควรแลว้วำ่ นำยไพฑูรย ์อินอุทยั เป็นผูมี้คุณวฒิุดำ้นกำรศึกษำ และ
มีประสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในเพียงพอ โดยปัจจุบนัถือว่ำเป็นผูมี้ประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบเฉพำะ
ธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมีมำแลว้ 16 ปี และไดผ้่ำนกำรอบรมในดำ้นมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ จึงเห็นวำ่เป็นผูท่ี้มีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้ส ำนกัตรวจสอบภำยในของ
บริษทัอยูภ่ำยใตดุ้ลยพินิจและควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


