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สวนท่ี 1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม  หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญ

ของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางสภาวะ หรือ ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอ้ือให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนใน
บริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริต
และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมี
นโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
คณะกรรมการ และฝายจัดการ    มีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจท่ีเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และภารกิจ
ขององคกร ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และสามารถวัดผลได     โดย
ทุกหนวยงาน ตองจัดทําแผนงานประจําป พรอมท้ังเสนองบประมาณท่ีตองใช   เพ่ือใหแผนงานบรรลุเปาหมายท่ี
กําหนดไว และนําเสนอใหฝายจัดการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

1.2 คณะกรรมการบริษัท ไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจ หรือ   ผล
ตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจ หรือ ใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสูการกระทําทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขาย
ของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

�  ใช �  ไมใช
คณะกรรมการและฝายจัดการ มีการจัดทําแผนงานเปนประจําทุกป และไดมีการทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงาน
วาเปาหมายท่ีกําหนดไว มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ  การแขงขนั และเปาหมายของบริษัท
โดยฝาย Strategic Planning   จะเปนผูจัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินการวาไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวหรือไม   และ ควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางไร      ซ่ึงการวางแนวทางดังกลาว  ทําใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได  โดยยังคงยึดม่ันตอจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
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1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
�  ใช �  ไมใช

บริษัท มีการจัดโครงสรางองคกร โดยแบงแยกเปนฝายงานตาง ๆ โดยมีสายงานสนับสนุนดานบริหารซ่ึงข้ึนตรง
ตอกรรมการผูจัดการ และสายงานหลักอีก  2  สายงาน  คือ  สายงานดานปฏิบัติการ  และ  สายงานดานการตลาด
ซ่ึงกํากับดูแลโดยรองกรรมการผูจัดการ และ รองกรรมการผูจัดการจะข้ึนตรงตอกรรมการผูจัดการ     นอกจากน้ี
บริษัทมีแผนกตรวจสอบภายใน   ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ   เพ่ือใหมีความเปนอิสระ    โดยวิธี
การจัดโครงสรางองคกรดังกลาว ทําใหเกิดระบบตรวจสอบ และ สอบทานซ่ึงกันและกัน   ในขณะท่ียังคงอํานวย
ความสะดวกตอการถายเทของขอมูล  ท้ังจากบนลงลาง  และ  จากลางข้ึนบน    และ ระหวางกิจกรรมท่ัวท้ังธุรกิจ
ขององคกร

1.4 บริษัท มีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ัง บทลงโทษหาก
มีการฝาฝน หรือไม

�  มี �  ไมมี
บริษัท มีขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีขัดตอผลประโยชนของบริษัท     ระบุไวในกฎระเบียบบริษัท   ท่ี 1/2540
เรื่อง กฎระเบียบและขอบังคบัเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม นอกจากน้ัน
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท มีความยึดม่ันตอความซ่ือสัตย  และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  คณะกรรมการ
บริษัท เปนผูกําหนดนโยบาย   กํากับ  และ ควบคุมการดําเนินธุรกิจขององคกรใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ บริษัทยังอยูในระหวางการพิจารณาศึกษาเพ่ือการทําการปรับปรุง
ขอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติในกรณีท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว   เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

1.5 บริษัท มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ
และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

�  ใช �  ไมใช
กิจกรรมควบคุมตาง ๆ ของบริษัท ทุกฝายงานจะกําหนดอยูในระเบียบและคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนในองคกรท่ีจะตองปฏิบัติตาม   และ  ใหขอเสนอแนะ     โดยมีแผนกตรวจสอบภายใน และ คณะ
กรรมการตรวจสอบ       ทําหนาท่ีตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมท่ีมีอยูวา  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานไดมีจุดออนหรือจุดบกพรองใด ๆ หรือไม      รวมท้ัง  ตรวจสอบวาระบบการควบคุมท่ีมีอยูน้ัน ไดรับ
การปฏิบัติตามอยางเหมาะสมหรือไม
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1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
บริษัทยึดความซ่ือสัตยสุจริต  คํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคา / คูคา  เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือให
ลูกคา /คูคา และบุคคลท่ีเก่ียวของตาง ๆ มีความเช่ือถือและม่ันใจในการประกอบธุรกิจรวมกับบริษัทในระยะยาว
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สวนท่ี 2  การบริหารความเส่ียง  (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัท ยอมดําเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ

ความเสี่ยง อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บรษัิทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือ การกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และ ปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ีหรือ พฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะ
นําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยาง
สม่ําเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือ คาดวาจะประสบ (Identification of
risk)

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of
risk)

(3) กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบรษัิท มีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียง
ท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

�  มี �  ไมมี

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน
�  มี �  ไมมี

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการ
ลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
ขอ 2.1 – 2.3  บริษัท มีการดําเนินงานภายใตระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม เหมาะสม อยางตอเน่ือง  โดยมีการ
จัดทํา Risk Assessment  คือ พิจารณาปญหา หรือ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน   ความเส่ียงจากขอจํากัด
ของกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ ,     วิเคราะหโอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิดข้ึน   และ  มีผลกระทบตอบริษัท  หรือ
หนวยงานอยางไร, ลําดับความสําคัญในการแกไขปญหา โดยประสานหลักการรวมถึงขอพึงปฏิบัติใหสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจ  และ หาแนวทาง  / วิธีการแกไขปญหา    เพ่ือควบคุม/ลดความเส่ียง      พรอมท้ังกําหนดการ
แลวเสร็จ   เพ่ือท่ีทางหนวยงานตรวจสอบภายใน  จะทําการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน ๆ
และรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือจะมีการปรึกษาหารือ และกําหนดแนวทางในการแกไขตอไป
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบ และ ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว
ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
บริษัท ไดมีการจัดทํา คูมือการกํากับดูแลกิจการอยางมีประสิทธิภาพ  (Best Practices on Corporate Governance)
โดยมีการกลาวถึงการประเมินความเส่ียง และ มาตรการในการบริหารความเสี่ยง        พรอมท้ัง   ไดมีการแจงให
พนักงานท่ีเก่ียวของทราบ และ ลงนามเปนลายลักษณอักษร

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม
�  ใช �  ไมใช

บริษัท จัดใหมีการตรวจสอบภายใน และใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และฝาย
จัดการโดยตรง เปนประจําทุกไตรมาส
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สวนท่ี 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวา แนวทางที่ฝาย

บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

(4) การกําหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
ฝายจัดการปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งฝายจัดการ โดย กรรมการผูจัดการ
มีการมอบหมายความรับผิดชอบและกระจายอํานาจใหฝายงานตาง ๆ ตามหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานน้ัน ๆ

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบซ่ึงกันและกันใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3)  หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

�  ใช �  ไมใช
นอกจากมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานขางตนแลว    บริษัทยังมีการมอบอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหแกพนักงานท่ีมีความเหมาะสมตามลําดับข้ันของทักษะ และประสบการณ       ภายใตการดูแลอยาง
ใกลชิดของหัวหนางานแตละฝาย

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัท  มีการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฏหมายบริษัทมหาชนจํากัด  และ     เรื่อง
ดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือคณะกรรมการของบริษัท     นอกจากน้ี
เน่ืองจากบริษัทมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ  ดังน้ัน จึงจําเปนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดไวสําหรับการ
ปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวอีกดวย และ ตามท่ีระบุไวในขอ 1.4 ขางตน บริษัทไดอยูในระหวางการพิจารณาศึกษาการ
กําหนดข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  และ การไดมา หรือ จําหนายไปของสินทรัพยท่ี
สําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอีกดวย
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
น้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
โดยการอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบอีกดวย

3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis) ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
การอนุมัติธุรกรรมดังกลาวตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และในเร่ืองท่ีเปนนัยสําคัญ
บริษัทไดวาจางใหท่ีปรึกษากฎหมายอิสระใหเปนผูดําเนินการจัดทํารางเอกสารสัญญา

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชาํระคืนหน้ีตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เปนตน)

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
หนวยงานแตละฝายจะเปนผูทําการติดตามผลในเร่ืองดังกลาว

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใช เพ่ือประโยชนสวนตัวดวยใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไดกําหนดไวในระเบียบการทํางาน หามมิใหพนักงานรวมท้ังผูบริหารดําเนินการใดๆ อันเปนการแสวงหา
ประโยชนในทางมิชอบ และ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในแตละฝาย          จะเปนผูทําการควบคุมกํากับดูแลในเร่ือง
ดังกลาว   นอกจากน้ี บริษัทยังอยูในระหวางการจัดทําหนังสือสัญญารักษาความลับเพ่ือใหพนักงานและผูบริหาร
ลงนาม และ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที ่ 14/2545  เม่ือวันท่ี  23 สิงหาคม 2545 ไดอนุมัติระเบียบขอบังคับใน
การนําขอมูลของบริษัทไปใชในทางมิชอบอีกดวย

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือ บริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ัง มีการกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการ หรือ
ผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม ท้ังน้ี เพ่ือลด
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท

�  มี �  ไมมี
ขอกําหนดตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของกฎหมาย  และ  กฎเกณฑ  ขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล     ไดถูก
กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงานของแตละฝายงาน  และ  มีการปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอทุกป      และ  แผนก
ตรวจสอบภายใน  ยังไดมีการทดสอบการปฏิบัติตามระบบ (Compliance Test)    การตรวจสอบความถูกตองของ
รายการ (Substantive) ตาม Audit Plan ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ   นอกจากน้ัน บริษัท ยังมีการ
วาจางที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก (Out Source)   เพ่ือหารือประเด็นกฎหมาย       เพ่ือใหการดําเนินงานของ
บริษัทเปนไปอยางถูกตอง

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะน้ันอีก หรือไม

�  มี �  ไมมี �  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร

ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปน
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืน ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของ จึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิง
ท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน    ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี

(1) มีเน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ เพ่ือใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

�  ใช �  ไมใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุม หรือ เอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
ขอ 4.1 และ 4.2  บริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน และบริษัทไดจัดให
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท   รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เปนประจําทุกๆ 3 เดือน เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  รายงานสภาวะของตลาด       รวมท้ัง  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นสําคัญตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนตอองคกร โดยเอกสารท่ีใชประกอบการประชุม    ไดมีการจัดสงใหเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอ
สมควร  เพ่ือใหกรรมการมีระยะเวลาในการพิจารณาสําหรับใชในการตัดสินใจ        ท้ังน้ี  ในกรณีจําเปนเรงดวน
บริษัทสามารถเรียกประชุมคณะกรรมการ และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบกอนเวลา 3 เดือนดังกลาวได

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน

�  ใช �  ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองน้ี หรือ เคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว
ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
บริษัท มีการควบคุมความครบถวนสมบูรณของเอกสาร และ สรุปรายการเพ่ือบันทึกบัญชี  ครอบคลุมในรายการ
ท่ีบริษัทรับผิดชอบโดยการควบคุมดังกลาว เพ่ือใหม่ันใจวาเฉพาะรายการท่ีสมเหตุผลเทาน้ัน ท่ีจะถูกบันทึกบัญชี

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ี
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

�  ใช �  ไมใช
ฝายจัดการใหความสําคัญกับความถูกตอง นาเช่ือถือ ของรายงานทางการเงิน     โดยไดยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป   รวมท้ัง การประมาณการทางบัญชีที่เหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐานท่ีใชในประเภท
ธุรกิจเดียวกัน นอกจากน้ัน รายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูถือหุน และผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ เปนรายงานทางการเงิน
ท่ีผูสอบบัญชีภายนอก (สํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ สตง.)  ไดตรวจสอบ   และ   ใหความเห็นกอนไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
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สวนท่ี 5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา

มีการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมท้ังขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีท่ีบริษัท มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว

5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
ขอ 5.1-5.2      บริษัท ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ เปาหมายทางธุรกิจท่ีจัดทําไวอยาง
สม่ําเสมอ  เพ่ือเสนอตอกรรมการบริษัทใหทราบถึงสถานะการดําเนินงาน  ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
�  ใช �  ไมใช

แผนกตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนงานประจําป     เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ
ทราบและเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับแผนงานของบริษัท    อีกท้ัง ยังไดจัดใหมีการรายงานการกํากับดแูลให
กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

5.4 กรณีท่ีบริษัท มีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
ตามโครงสรางองคกรของบริษัท  แผนกตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ      และ จัดสง
สําเนารายงานผลการตรวจสอบใหกรรมการผูจัดการ       ทําใหมีความม่ันใจในความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และ การรายงาน
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช �  ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัท มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน อยางเพียงพอเหมาะสมตอเน่ืองตลอดเวลา        โดยผูทํา
หนาท่ีดังกลาว  ไดแก ผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงขอบกพรองตางๆ จะมีการรายงานใหผูบริหารทราบ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสม

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ
ใชหรือไม

�  ใช �  ไมใช
แผนกตรวจสอบภายใน  มีการจัดทํารายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองทุกไตรมาส     เพ่ือใหคณะ
กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ    ท้ังน้ี   คณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผูดูแลใหความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน   รวมท้ัง ดูแล
ใหฝายจัดการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการโดยเหมาะสมตอไป

5.7 บริษัท มีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

�  มี �  ไมมี �  ไมมีกรณีดังกลาว
โดยฝายบริหารจะทําการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเรงดวน และหากเห็นวาเหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบตอ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ฝายบริหารจะแจงใหกรรมการทราบโดยพลัน


