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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัของกำรมกีำรจดักำรระบบควบคุมภำยในทีด่เีพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยมรีะบบควบคุมภำยในที่เพยีงพอและครอบคลุมทุก
ดำ้น เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มปีระสทิธิภำพเพยีงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่เสมอ โดยจดัให้มกีำร
ก ำหนดล ำดบัขัน้ของอ ำนำจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) และกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ (Segregation of 
Duties and Responsibilities) เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรทัง้ในระดบัผูบ้รหิำรและพนักงำนมกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่
เหมำะสม มกีำรก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในทีเ่ป็นอสิระท ำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนในกลุ่มบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมระเบยีบที่วำงไวแ้ละรำยงำนโดยตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนักำรทุจรติทีอ่ำจเกดิขึน้กบักลุ่มบรษิทั
ฯ โดยมรีะบบงำนทีช่ดัเจนสำมำรถตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2564  เมือ่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัไดป้ระเมนิระบบควบคุมภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบรหิำร
ของบรษิทัฯ และอ้ำงองิจำกรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนตดิตำมผลกำรตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยใน ทีต่รวจสอบและจดัท ำโดยบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ี
ออดทิ จ ำกดั (รวมเรยีกว่ำ “P&L”) คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิท้ฯ 
ใน 5 ดำ้น ตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission
) ที่ได้ปรบัปรุง Framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2556 น ำมำปรบัให้เหมำะสมกบับรษิัทจดทะเบียนไทย ซึ่ง
ค ำถำมหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เช่นเดยีวกบัแนวทำง COSO เดมิ ดงันี้ 1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 2) กำร
ประเมนิควำมเสี่ยง 3) มำตรกำรควบคุม 4) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล และ 5) ระบบกำรรำยงำนและ
ตดิตำม ทัง้นี้ ไดข้ยำยควำมแต่ละสว่นออกเป็นหลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำร ซึง่ประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในทีด่ ีโดยก ำหนดเป้ำหมำยและทศิทำงกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance) จรรยำบรรณ และจรยิธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกจิ (Code of Conduct) และคู่มอืกำรปฏบิตังิำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรสื่อสำรใหพ้นักงำนทุก
ระดบัไดร้บัทรำบและถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้ก ำหนดบทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำฝืน มกีำรจดัโครงสรำ้งองค์กรที่
ชดัเจนและมกีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) และมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มคีวำมเป็น
อิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนให้เกิด
สภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

1.1 องคก์รแสดงถงึควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity) และจรยิธรรม 
1.2 คณะกรรมกำรมคีวำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบรหิำร และท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแล (Oversight) และพฒันำกำร

ด ำเนินกำรดำ้นกำรควบคุมภำยใน 
1.3 ฝ่ำยบรหิำรไดจ้ดัใหม้โีครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผดิชอบที่

เหมำะสมเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมกำร 
1.4 องคก์รแสดงถงึควำมมุง่มัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและกำรรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ 
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1.5 องคก์รก ำหนดใหบุ้คลำกรมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพือ่ใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร  
 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยมกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีใ่นกำร
ก ำหนดกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ COSO และมหีน้ำทีใ่นกำร
พจิำรณำแนวทำงและมำตรกำรในกำรจ ำกดัควำมเสีย่งเพื่อจ ำกดัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมทัง้มหีน้ำทีด่ำ้นกำร
ส่งเสรมิใหม้กีำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

2.1  องคก์รก ำหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่ำงชดัเจนเพยีงพอ เพื่อใหส้ำมำรถระบุและประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

2.2  องคก์รระบุและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่ำงครอบคลุม
ทัง้องคก์ร 

2.3  องคก์รไดพ้จิำรณำถงึโอกำสทีจ่ะเกดิทุจรติ ในกำรประเมนิควำมเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคต์่อองคก์ร 
2.4  องคก์รสำมำรถระบุและประเมนิควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจมผีลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 
 

3)    มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบกรอบอ ำนำจด ำเนินกำรในกำรอนุมตัริำยกำรทีช่ดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมี
กำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ีเ่หมำะสมและมกีำรสอบทำนระหว่ำงกนั บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวธิปีฏบิตัใินกำรท ำธุรกรรมทีเ่ขำ้
เงือ่นไขเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

3.1  องคก์รมมีำตรกำรควบคุมทีล่ดควำมเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
3.2  องค์กรเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถุประสงค ์
3.3  องค์กรจดัใหม้กีจิกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งไดก้ ำหนดสิง่ทีค่ำดหวงัและขัน้ตอนกำรปฏิบตั ิ

เพือ่ใหน้โยบำยทีก่ ำหนดไวน้ัน้สำมำรถน ำไปสูก่ำรปฏบิตัไิด ้
 

4)   ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบขอ้มูลสำรสนเทศที่ต่อเนื่องและจดัให้มชี่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรที่มปีระสทิธภิำพ 
เพื่อใหม้ขีอ้มลูส ำคญัเพยีงพอทีจ่ะใชส้นับสนุนกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำร มกีำรจดัเกบ็เอกสำร
ข้อมูลรวมทัง้ก ำหนดระยะเวลำในกำรจดัเก็บที่เหมำะสมเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย มีกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี ตลอดจนกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอและทนัต่อเวลำเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบกำรเงนิโดยผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และมรีะบบกำรสื่อสำรภำยในและ
ภำยนอกเพื่อให้บุคลำกรได้รบัทรำบขอ้มูลสำรสนเทศที่ใช้ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึง
หลกักำร ดงันี้ 

4.1  องค์กรขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีุณภำพ เพื่อสนับสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่
ก ำหนดไว ้



           บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน้ำที ่191 

4.2  องค์กรสื่อสำรขอ้มูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถงึวตัถุประสงค์และควำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่
จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนใหก้ำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปไดต้ำมทีว่ำงไว ้

4.3  องคก์รไดส้ือ่สำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 
 

5)  ระบบการรายงานและติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยธุรกจิหรอืตวัชีว้ดั (KPI) และรำยงำนผลพรอ้ม
ทัง้วเิครำะหส์ำเหตุของผลต่ำงเพือ่ก ำหนดแนวทำงกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสมต่อผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำร
บรษิทั ส ำหรบัดำ้นระบบกำรควบคุมภำยใน บรษิทัฯ ก ำหนดใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในรบัผดิชอบในกำรตรวสอบ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอในระยะเวลำทีเ่หมำะสม ซึง่ครอบคลุมถงึหลกักำร ดงันี้ 

5.1  องคก์รตดิตำมและประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรควบคุมภำยในยงัด ำเนินไปอย่ำง
ครบถว้น เหมำะสม 

5.2  องค์กรประเมนิและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบุคคลที่รบัผดิชอบ ซึ่ง
รวมถงึผูบ้รหิำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวำม
เพียงพอและเหมำะสม และกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรตดิตำมควบคุมดแูลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถ
ป้องกนัทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ จำกกำรทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี ำนำจ รวมถงึกำร
ท ำธุรกรรมกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงเพยีงพอแลว้ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบรษิทัได้
พจิำรณำอนุมตัิแบบประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ซึ่งจดัท ำขึ้นตำมแบบประเมนิของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

11.2 การตรวจสอบและสอบทานระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ว่ำจ้ำง P&L เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ โดยได้เขำ้ท ำกำรตรวจสอบ
ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT General Control) และกำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
กำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ตัง้แต่ปี 2560 จนถงึปัจจุบนั และรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ในปี 2561 2562 และ 2563 โดยไดท้ ำกำรตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในแยกเป็น 5 วงจรหลกั ไดแ้ก่  

1) วงจรรำยได ้
2) วงจรรำยจ่ำย 
3) กำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร  
4) กำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบุคคล และ 
5) กำรบรหิำรสนิคำ้และคลงัสนิคำ้ 
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โดยกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทฯ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ตรวจสอบและ
ประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ หมุนเวยีนไปตำม 5 ระบบงำนหลกั (65 ระบบงำน
ยอ่ย) ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 
1. ระบบวงจรรำยได ้ 1.1 นโยบำย/ระเบยีบ/ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบัวงจรรำยได้ 

1.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
1.3 กำรจดัท ำประมำณกำรรำยได ้หรอื Business Plan 
1.4 กำรขึน้ทะเบยีนลกูคำ้ 
1.5 กำรก ำหนดรำคำคำ่บรกิำร/สญัญำหรอืขอ้ตกลง 
1.6 กำรบนัทกึลกูหนี้และรบัช ำระ 
1.7 กำรควบคุมกำรพสิจูน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร 
1.8 กำรควบคุมเชค็รบั (Cheque  On  Hand) 
1.9 กำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนี้และกำรตัง้คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
1.10 ภำษขีำย 
1.11 ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 
1.12 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

2. ระบบวงจรรำยจ่ำย 2.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบัระบบงำนวงจรรำยจ่ำย 
2.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
2.3 กำรควบคุมงบประมำณดำ้นรำยจ่ำย 
2.4 กระบวนกำรคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนผูข้ำยรำยใหม/่กำรประเมนิผูข้ำยรำยเดมิประจ ำปี 
2.5 กระบวนกำรขอซือ้ (PR) 
2.6 กระบวนกำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 
2.7 กระบวนกำรท ำสญัญำจดัจำ้ง 
2.8 กระบวนกำรรบัของ 
2.9 กำรบนัทกึรำยกำรเจำ้หนี้ 
2.10 กำรจ่ำยช ำระหนี้ 
2.11 กำรควบคุมเชค็จ่ำย 
2.12 กำรวเิครำะหอ์ำยุเจำ้หนี้ (AP Aging) 
2.13 กำรควบคุมเงนิสดยอ่ย 
2.14 กำรควบคุมเงนิทดรองจ่ำย 
2.15 กำรพสิจูน์ยอดเงนิฝำกธนำคำร (Bank Reconciliation) 
2.16 กำรควบคุมภำษซีือ้ 
2.17 ภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 
2.18 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

3. ระบบกำรบรหิำร
ทรพัยส์นิถำวร 

3.1 กำรจดัท ำ นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักระบวนกำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร 
3.2 กำรจดัท ำ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที/่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตังิำน 
3.3 กำรควบคุมอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
3.4 กำรควบคุมกระบวนกำรขอซือ้สนิทรพัยถ์ำวร 
3.5 กำรควบคุมทะเบยีนสนิทรพัยถ์ำวร 
3.6 กำรควบคุมกำรค ำนวณคำ่เสือ่มรำคำ 
3.7 กำรควบคุมสนิทรพัยเ์ช่ำ 
3.8 กำรควบคุมกำรจ ำหน่ำย กำรเลกิใช ้กำรบรจิำคสนิทรพัยถ์ำวร และกำรตดัออกจำกบญัชคีุม

สนิทรพัยถ์ำวร 
3.9 กำรควบคุมกำรตรวจนบัสนิทรพัยถ์ำวร 
3.10 กำรควบคุมกำรน ำสนิทรพัยอ์อกนอกบรษิทั 
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 
3.11 กำรควบคุมกำรโอนยำ้ยสนิทรพัยร์ะหวำ่งบุคคลหรอืแผนก 
3.12 กำรควบคุมกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำเครือ่งจกัร 
3.13 กำรควบคุมกำรท ำประกนัภยัส ำหรบัสนิทรพัยถ์ำวร 
3.14 กำรควบคุมกำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

4. ระบบกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล 

4.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน เกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
4.2 แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร/โครงสรำ้งหน่วยงำน/ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที/่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำร

ปฏบิตังิำน และกำรวำงแผนก ำลงัพล 
4.3 กำรจดัท ำ อ ำนำจด ำเนินกำร อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
4.4 กำรสรรหำ และวำ่จำ้ง 
4.5 กำรควบคุมคำ่ตอบแทน 
4.6 กำรควบคุมสวสัดกิำร 
4.7 กำรควบคุมเงนิเดอืน 
4.8 กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน 
4.9 กำรประเมนิผล 
4.10 กำรพฒันำบุคลำกร 
4.11 กำรเลกิจำ้งและลำออก 
4.12 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 
4.13 อื่น ๆ  

5. ระบบกำรบรหิำร
สนิคำ้คงคลงั 

5.1 นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ 
5.2 อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
5.3 กระบวนกำรรบัสนิคำ้ 
5.4 กระบวนกำรจ่ำยสนิคำ้ 
5.5 กำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 
5.6 กำรควบคุม และกำรดแูลควำมปลอดภยัของคลงัสนิคำ้ 
5.7 กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
5.8 กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลูระบบสำรสนเทศ 

 
ในส่วนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT 

General Control) P&L ไดต้รวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 14 หวัขอ้ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. กำรควบคุมทัว่ไปดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1.1 นโยบำยควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 
1.2 โครงสรำ้งควำมปลอดภยัสำรสนเทศ 
1.3 ควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นทรพัยำกรบุคคล 
1.4 กำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ 
1.5 กำรควบคุมกำรเขำ้ถงึ 
1.6 กำรเขำ้รหสัขอ้มลู 
1.7 ควำมมัน่คงปลอดภยัทำงกำยภำพและสภำพแวดลอ้ม 
1.8 ควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรบักำรด ำเนินกำร 
1.9 ควำมมัน่คงปลอดภยัส ำหรบักำรสือ่สำรขอ้มลู 
1.10 กำรจดัหำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ 
1.11 ควำมสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิำรภำยนอก 
1.12 กำรบรหิำรจดักำรเหตุกำรณ์ควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ 
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1.13 กำรบรหิำรจดักำรสำรสนเทศเพือ่สรำ้งควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ 
1.14 ควำมสอดคลอ้ง 

 

ในส่วนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน เรื่อง กำรควบคุมทัว่ไปด้ำนกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย P&L ได้ตรวจสอบและประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน เรื่อง กำร
ควบคุมทัว่ไปดำ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 9 หวัขอ้ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นกำร
ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

1.1 นโยบำย/ระเบยีบ/ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยกฎหมำย 
1.2 แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบขัน้ตอน และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.3 แผนผงัโครงสรำ้งหน่วยงำนของฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.4 ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.5 กฎหมำยทีส่ ำคญัเกีย่วกบัโรงไฟฟ้ำ 
1.6 กำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
1.7 กำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
1.8 กำรจดัท ำทะเบยีนคุมสญัญำ และเอกสำรส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.9 สภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยัในกำรจดัเกบ็ขอ้มลูและเอกสำรส ำคญัต่ำง ๆ  

 

โดยภำพรวม จำกกำรตรวจสอบระบบควมคุมภำยในโดย P&L สรุปไดว้่ำ กลุ่มบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีไ่ดก้ ำหนดขึน้มำ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในในส่วนทีเ่ป็นสำระส ำคญัทีเ่พยีงพอ ซึ่งท ำให้
กลุ่มบรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคเ์พือ่ 

• เพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ 

• เพิม่ควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รหิำรระดบัสงูว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้และไม่มขีอ้ผดิพลำดทีม่ี
สำระส ำคญั 

• ใหเ้กดิควำมมัน่ใจว่ำกลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ และพนักงำนมกีำรปฏบิตัิงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว ้

 

11.4 ข้อสงัเกตจากผูส้อบบญัชี 

 บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ำกดั (“PwC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกลุ่ม
บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยใน และระบบบญัช ีส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 

  



           บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 
 

หน้ำที ่195 

 

11.5 การแต่งตัง้หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิัทฯ ว่ำจ้ำง P&L เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และแต่งตัง้ นำงสำววรรณวมิล จองสุรยีภำส ให้ด ำรง
ต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในมวีุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ กำรอบรม ทีเ่หมำะสม และมคีวำมเขำ้ใจในกจิกรรมและกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษิทัฯ จงึเหน็ว่ำ มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำวไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพยีงพอ ทัง้นี้ กำรพจิำรณำ 
และอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ย ผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัิ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

 
 


