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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบ
คุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

  ใช   ไมใช

ในการดําเนินการที่ผานมาทุกๆปบริษัทกําหนดใหทุกหนวยงานในบริษัทจัดใหมีการทําแผนธุรกิจ และงบ
ประมาณรายจายประจําป เพื่อเสนอตอกรรมการผูจัดการใหญ จากนั้นกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับ
ผูอํานวยการฝายของบริษัทจะรวมกันพิจารณากําหนดเปนแผนธุรกิจ และงบประมาณรายจายประจําป เมื่อมีผล
สรุปแลวจะรวบรวม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะประกาศใหคณะผู
บริหารและพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผล
ตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแก
พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูง
เกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

   ใช   ไมใช

โดยปกติกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือผูบริหารทําหนาที่ดูแลติดตามฝายปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะๆ พรอมทั้งจัดเตรียมรายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาทบทวนเปาหมายที่กําหนดไวอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

สําหรับการกําหนดโครงสรางผลตอบแทนสําหรับผูบริหารและพนักงาน บริษัทกําหนดโครงสรางผลตอบแทนเปน
2 ระดับ กลาวคือ (1) ผลตอบแทนคงที่ ไดแก เงินเดือน หรือสวัสดิการตางๆ และ (2) ผลตอบแทนแปรผันตาม
คุณภาพของผลงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาจะทําหนาที่เปนผูประเมินผลการดําเนินงานของพนักงาน
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และในการกําหนดอัตราคาตอบแทน บริษัทกําหนดและพิจารณาจากอัตราคาตอบแทนใหอยูในระดับที่เหมาะ
สม และไมแตกตางไปจากคาตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
   ใช   ไมใช

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี

บริษัทอยูระหวางการจัดเตรียมขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทวางแผนในการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดแจงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหผูบริหาร
และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม และรวมไปถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบระบบการดําเนินกิจการภายในองคกรใหมีความยุติธรรมและโปรงใส รวมทั้งดูแลใหบริษัทปฏิบัติตาม
ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของความขัดแยงทางผลประโยชน

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

   ใช   ไมใช

ในการทําธุรกรรมตางๆ บริษัทกําหนดใหผูบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งไดรับการรับ
รองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพจากสถาบันการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO 9002) นอกจากนี้ บริษัท
ไดกําหนดขั้นตอนและอํานาจในการอนุมัติวงเงินเบิกจายของผูบริหารในแตละระดับ

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม

   ใช   ไมใช

เนื่องจากการประกอบธุรกิจมีลักษณะเปนโครงการและมีระยะเวลา 6 – 12 เดือน ดังนั้นการไดรับคัดเลือกให
ดําเนินโครงการอื่นจากกลุมลูกคาปจจุบันอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตอผลการดําเนินงานของบริษัท นอก
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เหนือจากการรักษาคุณภาพของผลงานและบริการ บริษัทยังคํานึงถึงความโปรงใสและความเปนธรรมตอคูคาทั้ง
นี้เพื่อรักษาผลประโยชนในระยะยาว

สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยง
อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบ
งานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัท
รอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)

(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

   มี   ไมมี

ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทกําหนดใหผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของเปนผูวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อกําหนดคาความเสี่ยงที่เหมาะสม และ/หรือแนวทางในการปองกันความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบและรายงานเปนระยะๆ โดยบริษัทไดจัดทําเปนคูมือการบริหารความเสี่ยง

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

  มี   ไมมี

เหมือนขอ 2.1

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

  ใช   ไมใช

เหมือนขอ 2.1
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือ
ไม

   ใช   ไมใช

เหมือนขอ 2.1

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม

  ใช   ไมใช

สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา แนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจ และระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง

กลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
บริษัทมีการจัดทําระเบียบที่กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจการอนุมัติของฝายบริหารใน
แตละระดับไวอยางชัดเจน โดยจัดทําเปนเอกสารคูมือไดแก วิธีการจัดทําตนทุนโครงการ  วิธีการจัดทําใบเสนอ
ราคา ระเบียบวาดวยอํานาจการอนุมัติ ระเบียบวาดวยการเบิกจายคายานพาหนะ ระเบียบวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และมีการประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
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 ใช   ไมใช

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

กรณีบริษัททําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ  ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทไดจัด
ทําเปนขอกําหนดในการทําธุรกรรม กับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
รวมถึงการตรวจสอบความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ตลอดจนราคาหรือคาตอบแทนเปนไป
ตามราคาตลาด

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน
กําหนดใหกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผูบริหารปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3  การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุร กรรม
นั้นเทานั้น ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เปนตน)

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาว ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
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3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม

  มี                                             ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่
เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการ
เงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งและเปนส่ิงที่จะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
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ตั้งแตบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 บริษัทไดปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินการใหถูก
ตองตามขอกําหนดของกฎหมายเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลอยางเพียงพอในการพิจารณาและใชประกอบการ
ตัดสินใจ

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดใชหรือไม

   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน   ไมใช

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

  ใช   ไมใช

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผู
สอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช

บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู นอกจากนี้บริษัทไดนํา
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี อาทิ ขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการขายและรับชําระหนี้ ขอสังเกตเกี่ยวกับระบบซื้อและ
จายชําระเงิน ขอสังเกตเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชในการทําบัญชี มาเปนแนวทางการปรับปรุงระบบบัญชีและระบบ
งานที่เกี่ยวของ แลว

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาด
เคลื่อนจากความเปนจริง

 ใช  ไมใช
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และในการติดตามผลการดําเนินงาน กรรมการบริหารมีการ
ประชุมติดตามผลเปนประจําทุกเดือน และกรรมการบริหารจะรวบรวมประมวลผลการติดตามงานเสนอตอคณะ
กรรมการบริษัททุกทุก 3 เดือน   

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการ
บริหารจะพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในทันที

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม

 ใช   ไมใช

ปจจุบันคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารทําหนาที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานภาย
ใน โดยบริษัทใชคูมือการปฏิบัติงานเปนกฎระเบียบในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานทุกคนภายในองคกร อยาง
ไรก็ตามเพื่อใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีขึ้น บริษัทอยูระหวางการจัดเตรียมคูมือเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน ซึ่งไดดําเนินการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 รวมทั้งอยูระหวางคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อศึกษาและวางระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอราย
งานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทยังไมมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม บริษัทอยูระหวางการจัดตั้ง
สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจัดการใหญ
และจะทําหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในองคกร และจัดเตรียมรายงานผลการตรวจสอบ

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

   ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทมีการพิจารณาความคืบหนาในการดําเนินงานในแตละโครงการทั้งดานการตลาด การขาย และการเงิน ซึ่ง
บริษัทจะมีการประชุมทุกอาทิตย ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงปญหาหรือขอบกพรองตางๆ และเปรียบเทียบกับแผน
ดําเนินงาน ซึ่งทําใหบริษัทสามารถดําเนินการแกไขไดทันทวงที

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม

  ใช    ไมใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

   มี                                      ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว

ถึงแมวาบริษัทจะไมมีเหตุการณดังกลาว  บริษัทไดกําหนดเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารและฝายบริหาร
ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เมื่อเกิดเหตุการณขางตนขึ้น โดยปรากฏอยูในคูมือโครงสรางการ
จัดการและการบริหาร


