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ประกาศคณะกรรมการบริษทั 

ฉบบัท่ี 1/2561 

เร่ือง นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 6/2561 วนัที่ 11 มีนาคม 2563
บรษิทัจงึออกประกาศเรื่อง นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อถอืเป็นหลกัและแนวปฏบิตัิ 
ดงันี้ 

1. บทน า 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จดัเป็นเครื่องมือพื้นฐานหลกัส าคญัที่จะช่วยให้ 
การบรหิารจดัการด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธิผล และสามารถบรรลุตามกลยุทธ์ วตัถุประสงค์หรอื
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งกรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงขององค์กรมีหน้าที่ในการจดัให้มีระบบการควบคุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัลกัษณะหรอืขนาดธุรกจิ และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2. หลกัการ 

บรษิทั บุญชยัพาณิชย์ (1979) จ ากดั และบรษิทัในกลุ่ม (“บริษทั”) มุ่งมัน่ให้บรษิทัมรีะบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ีโดยไดน้ าหลกัการควบคุมภายใน ตามแนวทางและกรอบการ
ควบคุมภายในของ COSO Internal Control - Integrated Framework (COSO : The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึง่เป็นแนวทางการควบคุมภายในทีเ่ป็นมาตรฐานในระดบัสากล
มาใชเ้ป็นแนวทางในการควบคุมภายในของบรษิทั และใชห้ลกัการตรวจสอบทีเ่น้นตามความเสี่ยง (Risk Based 
Audit) เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

3. นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

บรษิทัตระหนักถึงความส าคญัของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าเป็น

พื้นฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ เจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน  จึงจดัให้มรีะบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเพยีงพอและเหมาะสมกับ

ลกัษณะ ขนาดของงานหรอืสภาพแวดล้อม เพื่อให้มัน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั ได้มกีารปฏบิตัิตามกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง มกีารรายงานที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ และมกีาร

ปฏบิตักิารทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยบรษิทัจะใหค้วามส าคญัดา้นการป้องกนัความสูญเสยีหรอืความ

เสยีหาย และการแก้ไขปรบัปรุงมากกว่าการสบืสวนสอบสวนหลงัจากเกิดเหตุการณ์ความสูญเสยีหรือความ

เสยีหายแลว้ 
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บรษิทัจดัให้มผีู้ตรวจสอบภายในซึ่งมคีวามเป็นอสิระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้กดิความมัน่ใจว่า การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรม
ส าคญัของบรษิทัไดด้ าเนินตามแนวทางทีก่ าหนดอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมคีวามรดักุมทีเ่พยีงพอ 

เพื่อใหก้ารควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกดา้น บรษิทัไดย้ดึถอืแนวปฏบิตัิ
ตามองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

3.1 สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 

1) การจดัโครงสร้างขององค์กร แบ่งสายการบงัคบับญัชา ตลอดจนการแบ่งแยกหน้าที่
ความรบัผดิชอบในงานไวใ้หช้ดัเจน 

2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย ทศิทาง และแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ตลอดจนก ากบัดแูลกจิการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์เป้าหมายทีว่างไว ้

3) การจดัท าขอ้พงึปฏบิตัิที่เกี่ยวกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั และ 
ของพนักงาน เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนักงานในทุกระดบัชัน้ และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งไดน้ าไปประพฤตปิฏบิตัใิห้ถูกต้อง 
และเหมาะสม 

4) การจดัท านโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบต่าง ๆ ของบรษิทัไว้ เพื่อใช้ยดึถือเป็นหลกัและ
แนวในการปฏบิตังิาน และป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย หรอืละเวน้ในการปฏบิตังิาน 

5) การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

6) การจดัฝึกอบรม พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ 

3.2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

บรษิทัได้ให้ความส าคญักบัความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่ไม่พงึประสงค์จะให้
เกดิขึน้ แต่หากเกดิเหตุการณ์ขึน้จะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย บรษิทัจงึก าหนดใหทุ้กหน่วยงานท าการประเมนิความ
เสีย่งทีแ่ฝงอยู่ในหน่วยงานและจดัใหม้กีารควบคุมความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยประเมนิความเสีย่ง
อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

การตรวจสอบภายในของบรษิทั จะเน้นตรวจสอบตามความเสีย่ง (Risk Based Audit) โดย
ท าการประเมนิความเสี่ยงของงาน และคดัเลอืกงานที่มคีวามเสี่ยงสูงน ามาวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้
การตรวจสอบมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3.3 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

บรษิทัจะจดัใหม้กีจิกรรมการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อย่างเพยีงพอ
และเหมาะสม โดยเน้นกจิกรรมการควบคุมในลกัษณะป้องกนั สบืคน้หา แก้ไข หรอืทดแทน ซึ่งจะช่วยลดความ
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เสยีหาย ความผดิพลาดที่อาจเกดิขึ้น และสามารถบรรลุผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เช่น  
จดัใหม้นีโยบาย แผนงาน งบประมาณ ขัน้ตอน และวธิกีารปฏบิตังิาน ตลอดจนโครงสรา้งองค์กร การแบ่งหน้าที ่
การมอบอ านาจอนุมตัิ ฯลฯ เป็นต้น  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัต้องให้ความร่วมมือและ 
ถอืปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกาศ โดยเคร่งครดั 

3.4 ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

1) บรษิทัจะจดัใหม้กีารใชข้อ้มูลสารสนเทศทีจ่ าเป็นอย่างเพยีงพอ และทนัต่อสถานการณ์  
ซึง่ตอ้งมคีวามถูกตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจงา่ย และเป็นปัจจุบนั 

2) บริษัทจะจดัให้มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกบัผู้ปฏิบตัิงาน หรือระหว่างหน่วยงาน
ด้วยกนั เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และประสานการปฏิบตัิงาน โดยจดัให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ  

3.5 การติดตาม และประเมินผล (Monitoring) 

บรษิทัจะจดัให้มกีารติดตาม ทบทวน และประเมนิผลการควบคุมภายในเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอโดยผู้ประเมินที่มีความเป็นอสิระ ซึ่งไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบังานและหน่วยงานนัน้ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นต้น และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัท หากขัน้ตอนหรือการ
ควบคุมมจีุดอ่อน ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบรหิารพจิารณาก าหนดมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานัน้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

 นโยบายฉบบันี้ ก าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ หรือเมื่อมีเหตุการณ์
เปลีย่นแปลง  

 ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่11 มนีาคม 2561 
  บรษิทั บุญชยัพาณิชย ์(1979) จ ากดั 

 

 

  (   นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์    ) 
    ประธานกรรมการ 


