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10. การควบคุมภายใน

บริษัท ไดใหความสํ าคัญตอหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) เพราะถือเปนปจจัยหนึ่งที่
สํ าคัญยิ่งในการบริหารบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทไดกํ าหนดนโยบายใหบริษัทดํ าเนินงานภายใต
หลักเกณฑและแนวทางกํ ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีการจัดระบบการควบคุมภายในในดานตาง ๆ ขึ้น และมีการจัดตั้งสวน
ตรวจสอบภายใน เพื่อทํ าหนาที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2546 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้ง 5
ดานแลวมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งมีรายละเอียดเปนดังเอกสารแนบ โดยความเห็นในดาน
ตาง ๆ อาจกลาวโดยสรุป ไดดังนี้

10.1 องคกรและสภาพแวดลอม

บริษัทกํ าหนดโครงสรางองคกร และภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม มี
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ไมซับซอน ชวยสนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจของฝายจัดการ ในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทมีการ
กํ าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจนโดยมีการทบทวน ติดตาม และวัดผลความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติให
บรรลุตามเปาหมาย บริษัทไดกํ าหนดปรัชญาองคกร (Core Value) และวัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) เปนหลักการ
ช้ีนํ าใหเกิดพฤติกรรมที่พนักงานและองคกรควรปฏิบัติอันจะสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรม ที่พึงประสงคขององคกรซึ่ง
จะสงผลใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของบริษัทและแสดงถึงจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งไดกํ าหนด
นโยบาย ขอบังคับฯ และระเบียบวิธีปฏิบัติในดานตาง ๆ ที่ชัดเจน เสริมสรางใหเกิดสภาพแวดลอมในการควบคุมที่ดี

นอกจากนี้ บริษัท ยังไดมีนโยบายนํ าหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance) มาเปนแนวทางใน
การดํ าเนินธุรกิจ โดยกํ าหนดใหเปนหลักปฏิบัติของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานใหมีการดํ าเนินธุรกิจโดยใช
ดุลพินิจดวยความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ที่จะนํ าไปสูความขัดแยงทางผลประโยชน และคํ านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเชื่อถือได 
นอกจากนี้ มีการกํ าหนดนโยบายที่สํ าคัญในดานตางๆ เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุม

10.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทไดแตงตั้งคณะทํ างานดานการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 เพื่อทํ าหนาที่ศึกษาความ
เสี่ยง กํ าหนดนโยบายแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ฝาย
จัดการจะทํ าหนาที่วิเคราะหถึงปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งภาวะตลาดและการแขงขันที่มีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพื่อจัดทํ าแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และนํ าเสนอตอคณะกรรมการและผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัท
ไดมีการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบดานความปลอดภัยและการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและสมํ่ าเสมอ

10.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
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บรษิทัไดมกีารก ําหนดอ ํานาจหนาทีแ่ละวงเงนิในการอนมุติัของฝายบรหิารเกีย่วกบัการจดัซือ้ จดัจาง การจดัซือ้วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ และการเบิกจายเงินไวอยางชัดเจนโดยกํ าหนดเปนขอบังคับและระเบียบของบริษัทโดยมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่
ในการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร และการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของบริษัทกอนการ
จายเงินทุกครั้ง

สํ าหรับการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวตองปฏิบัติให
เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ หากการทํ าธุรกรรมนั้นมีวงเงินอนุมัติเกินกวาอํ านาจอนุมัติของกรรมการ
ผูจัดการใหญจะตองไดรับการอนุมัติโดยมติดวยคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในคณะกรรมการมีคณะ
กรรมการตรวจสอบจํ านวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในบริษัทและมีความเปนอิสระ

นอกจากนี้ การทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ จะตองเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติซึ่งกํ าหนดโดยราคาตลาด 
และมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน

10.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล

ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท รวม
ทั้งทางเลือกตาง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดรับหนังสือนัดประชุมรวมทั้งวาระการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปน เปนการ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เวนแตกรณีที่มีความจํ าเปนเรงดวน เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ

สํ าหรับขอมูลทางบัญชี บริษัทไดมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปน
หมวดหมูซึ่งเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนด และในการเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัทกอนนํ าเสนอเขาที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งในอดีตที่ผานมา งบการเงินของบริษัท ไดผานการสอบทาน
จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาส และผูสอบบัญชีไมเคยใหความเห็นตองบการเงินประจํ าปโดยมีเงื่อนไขหรือมีขอจํ ากัด

10.5 ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามอยางสมํ่ าเสมอวา การปฏิบัติเปนไปตามเปาหมายในการดํ าเนินธุรกิจ และมีระบบการควบ
คุมภายในที่ดํ าเนินไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพหรือไม โดยฝายจัดการจะทํ าหนาที่รายงานผลการดํ าเนินงานรายเดือน
ใหคณะกรรมการทราบ และในแตละป ฝายจัดการจะสรุปผลการดํ าเนินงานของปที่ผานมา โดยจะมีการวิเคราะหผลที่ไมเปน
ไปตามเปาหมาย และแนวทางปรับปรุงเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากอนที่จะนํ าเสนอตอผูถือหุน

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทํ า
ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจมีผลกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ ฝายบริหารจะตองรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัทโดยพลัน เพื่อดํ าเนินการตรวจสอบหรือแกไขไดอยางทันทวงที
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นอกจากนี้ สวนตรวจสอบภายในจะทํ าหนาที่ประเมินถึงความมีประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบ
คุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ จะตอง
รายงานขอบกพรองดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแกไขในระยะเวลาอันสมควร และจะตองรายงาน
ความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งดวย
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