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   สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดับที่ 5 (ประกอบวาระท่ี 6) 
 

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
                                                

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายปรญิญา      ไววฒันา ประธาน 
2 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 
4 นายวีรวฒัน ์       ขอไพบลูย ์ กรรมการ 

 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษัิทดงัตอ่ไปนี ้
1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี 

1.1 สอบทานใหบ้รษัิทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเพียงพอ 
1.2 สอบทานการเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีส  าคญัอย่างเหมาะสม และถือปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ ใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มี

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  าคญัอย่างเพียงพอ 
1.3 จดัใหมี้การรบัแจง้ขอ้มลู หรือเบาะแสเก่ียวกบัรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอ่ืนๆ จากพนกังานและผูบ้ริหาร โดยใชก้ระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และ

ด าเนินการตดิตามอย่างเหมาะสม  
1.4 พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบ

บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  
1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจดัท าบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงาน

ประจ าปี 
2. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 

2.1 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององคก์ร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมใน
การพิจารณา และเหน็ชอบดว้ย และมีการดแูลใหผู้ด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีวฒุกิารศกึษา ประสบการณ ์และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีดงักลา่ว 

2.3 พิจารณาอนมุตักิฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและใหค้วามเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรบัแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน โดยกระบวนการดงักลา่วตอ้งท าใหผู้แ้จง้เบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจง้

ตรงตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 
3. การปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
3.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 
3.3 ก าหนดใหมี้การปอ้งกนัการทจุรติ และคอรร์ปัชนั โดยเปิดช่องทางใหแ้จง้เบาะแสโดยตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือด าเนินการหากมีมลูความผิดเกิดขึน้  

4. การปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนกังาน  
4.1 สอบทานใหม้ั่นใจว่าหลกัจรยิธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ริหารและพนกังาน และนโยบายการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดจ้ดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และ

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ 
4.2 สง่เสรมิใหเ้กิดการปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

5. การรายงาน 
5.1 รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้
o ความเหน็เก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
o ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
o ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
o ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
o ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์



- 32 - 
 

o จ านวนครัง้ในการประชมุ 
o จ านวนครัง้ที่กรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุ 
o ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
o ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
o รายการอ่ืนท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

5.2 ในการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ซึง่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส  าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษัิท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบรษัิท เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
o รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
o การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
o การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
หากคณะกรรมการของบรษัิทหรือผูบ้รหิารไม่ด  าเนินการใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท าตามวรรคหนึ่งตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย์ 

6. หนา้ท่ีอ่ืนๆ 
ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อ านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่อยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบรษัิทมารว่มประชมุชีแ้จง ใหค้วามเหน็ หรือจดัสง่เอกสารท่ีรอ้งขอตามความจ าเป็น 
2. พิจารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลกิจา้ง และพิจารณาความดี ความชอบของผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. จดัหาท่ีปรกึษาจากภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษา หรือใหค้วามเหน็ไดต้ามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 
4. ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือหารือประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอาจไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย 
 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง ประธาน 

2 นายปรญิญา      ไววฒันา กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั        เอียสกลุ กรรมการ 
4 นายวีรวฒัน ์       ขอไพบลูย ์ กรรมการ 

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัหินา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 งานดา้นการสรรหา 

1.   จัดท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ  

ของกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 2.    จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา ผูบ้รหิารระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

 3.    พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท และกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงู 

 4.    สนบัสนนุใหบ้รษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบรษัิท 

 5.    ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวกบัการสรรหาตามไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 งานดา้นการก าหนดคา่ตอบแทน 
   1.    จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท              

           และขออนมุตัท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป 

  2.    จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

  3.    ใหค้  าชีแ้จงและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

  4.     รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิท  

  5.     ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
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3.   คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายปรญิญา      ไววฒันา ประธาน 
2 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง กรรมการ 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 
4 นายวีรวฒัน ์       ขอไพบลูย ์ กรรมการ 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
1. ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท  การปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ฝ่ายบรหิารและพนกังาน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  
สอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัขิองบรษัิท  และขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอต่อกรรมการ  ผูบ้ริหาร
และพนกังานของบรษัิท 

3. ก ากบัดแูลใหค้  าปรกึษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองและเหมาะสม  เพ่ือยกระดบัการก ากบัดแูล
กิจการของบรษัิทสูม่าตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
5. รายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท พรอ้มความเหน็ในแนวปฏิบตั ิ เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขัน้ตอนของบรษัิท 

 

ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย  และคณะกรรมการบริษั ทมีความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินงานของบรษัิทตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ประกอบดว้ยคณะผูบ้รหิาร จ านวน 8 ทา่น ดงันี ้
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายสรศิ พฒันะเมลือง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ประธาน 

2 นางสาวสริณิา     พฒันะเมลือง 
(ผูจ้ดัการทั่วไปอาวโุส - สว่นงานบรหิารธุรกิจ) 

กรรมการ 

3 นางสาวภทัรา      ชยัยศบรูณะ 
(ผูจ้ดัการทั่วไปอาวโุส - สว่นงานปฎิบตักิารธุรกิจ และสว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 

4 นายฮาจิเมะ         คาโตะ 
(ผูจ้ดัการทั่วไป - สว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 

5 นางสาวกสติา      พิทกัษ์สงคราม 

(ผูจ้ดัการทั่วไป - สว่นงานบรหิารธรุกิจ) 
กรรมการ 

6 นายวชัรนิทร ์       สยามรตันกิจ 
(ผูจ้ดัการทั่วไป - สว่นงานผลติ) 

กรรมการ 

7 นายสมเกียรต ิ     เกาะเตน้1 
(ผูจ้ดัการทั่วไป - สว่นงานสนบัสนนุการผลติ) 

กรรมการ 

8 นายศวิวงษ์         บษุเกตุ2 
(ผูจ้ดัการทั่วไป (รกัษาการ) - สว่นงานคณุภาพ) 

กรรมการ 

  กรรมการท่ีออกระหว่างปี 

- ไม่มี - 
  1ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูจ้ดัการทั่วไป - สว่นงานสนบัสนนุการผลติ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
                     2ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นผูจ้ดัการทั่วไป (รกัษาการ) - สว่นงานคณุภาพ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 

 
หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษัิทดงัตอ่ไปนี้ 
1.  ก าหนดและทบทวนกรอบบรหิารความเสี่ยงองคก์รท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิาร

ความเสี่ยงท่ีสอดคลอ้งตอ่ทศิทางกลยทุธก์ารด าเนินงานและแผนธุรกิจ    
2.  ก าหนดและทบทวนปรบัปรุงนโยบาย และกระบวนการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 

เพ่ือใหมี้ประสทิธิผลและมีความเพียงพอ สอดคลอ้งตามสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลง  
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3.  ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีส  าคญั พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า  เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบรษัิทฯ   

4.  รายงานและประสานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรบัทราบ ขอค าแนะน า และใหค้วามเหน็เพิ่มเตมิตามความเหมาะสม เพ่ือเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท  

5.  รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงท่ีส  าคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจยัหรือเหตกุารณท่ี์ส าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส  าคญั ตอ้งรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ เพ่ือพิจารณาโดยเรว็ท่ีสดุ 

6.  สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเสี่ยงในทกุระดบัทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้เครื่องมือตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง และมีประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิารความเสี่ยง 
7.  ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 

 

 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีอ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ที่อยู่ภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  มีอ านาจใหผู้บ้รหิารฝ่ายตา่งๆ หรือพนกังานของบรษัิทมารว่มประชมุชีแ้จง ใหค้วามเหน็ หรือจดัสง่เอกสารท่ีรอ้งขอตามความจ าเป็น 
2.  จดัหาท่ีปรกึษาจากภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพในการใหค้  าแนะน า ปรกึษา หรือใหค้วามเหน็ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม 
3.  ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี และหรือผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้ผูร้บัจา้ง (Outsource) ใหบ้รกิารงานอ่ืนๆ เพ่ือหารือความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 


