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แบบประเมินนี้จัดทําเพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีการกําหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) และเปาหมาย (Target) ของแตละหนวยธุรกิจ
สําหรับการทําธุรกิจในแตละป และมีการประชุมรวมกับผูบริหารทุกเดือน และรายงานผลไปยังคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเปนระยะๆ ผูบริหารของบริษัทในแตละสวนงานจะมีการประชุมกับ
พนักงานในสวนของตนเพื่อแจงใหทราบถึงเปาหมายและรับทราบความคืบหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะๆ
และในทุกปบริษัทจัดใหมีกจิ กรรมการประชุมกับพนักงานทุกคนของบริษัทเพื่อใหพนักงานเขารวมรับฟงการ
แถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในปที่ผานมาและเปาหมายในการดําเนินงานสําหรับปตอไป
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววาการตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
ใช

ไมใช

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาอนุมัติประมาณการรายไดและรายจายประจําป และจะมี
การแกไขประมาณการรายไดและรายจายประจําป เมื่อเห็นวาสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป โดยอยางนอยจะ
มีการพิจารณาเรื่องประมาณการรายไดและรายจายปละ 2 ครั้ง
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
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ใช

ไมใช

หมายเหตุ โครงสรางองคกรของบริษัทจะเปนไปตามโครงสรางที่ไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่ จะ
มีการแบงแยกอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนอยางชัดเจน

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Guidelines for Business Conduct)
ซึ่งไดมีการระบุถึงเรื่องตางๆ อาทิเชน ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest), การนําโอกาสหรือ
ประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว (Corporate Opportunities), การรักษาความลับ
(Confidentiality Obligation), การทําธุรกรรมอยางเปนธรรม (Fair Dealing) เปนตน นอกจากนี้ ในเรื่อง
รายการระหวางกัน (Related Transaction) บริษัทจะกําหนดนโยบายไวโดยเฉพาะ ซึ่งการทําธุรกรรม
ดังกลาวจะตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1.5

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทัวไปที
่ ่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจางเปนลายลักษณอักษร มีนโยบายหาม
พนักงานในระดับเดียวกันของบริษัทอนุมัติรายการคาใชจาย และการจัดซือ้ ของตนเอง การอนุมัติรายการ
ดังกลาวจะพิจารณาโดยผูบริหารในแตละสายงาน สวนคาใชจายของผูบริหารในแตละสายงานก็จะพิจารณา
โดยประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) หรือประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ (CAO) แลวแตจํานวนเงินที่ขอ
อนุมัติ ถาธุรกรรมใดมีมูลคาที่ขออนุมัติไมเกินกวาหรือเทากับ 5,000,000 บาท สามารถอนุมัติโดย CAO ถา
ธุรกรรมใดมีมูลคาที่ขออนุมัติไมเกินกวาหรือเทากับ 10,000,000 บาท สามารถอนุมัติโดย CEO ในกรณีที่
ธุรกรรมมีมูลคาเกินกวา 10,000,000 บาท ตองขออนุมัติจาก CEO และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 2 คน
1.6

ในการกํ า หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรมต อ คู ค า
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทใหความสําคัญในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest), การรักษา
ความลับ (Confidentiality Obligation) และความไววางใจ (Tradition of Trust) ของคูคามาโดยตลอด ซึ่งมี
3

การกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Guideline for Business Conduct)
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1)
พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวาการประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
มี

ไมมี

หมายเหตุ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กําหนดกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
โดยวางแนวทางในการระบุปจจัยความเสี่ยง การวัดระดับความเสี่ยง การวิเคราะหผลกระทบ การควบคุม
และบริหารจัดการความเสี่ยงในแตละธุรกิจ
มี ก ารรายงานสภาพเศรษฐกิ จ และภาวการณ แ ข ง ขั น ของธุ ร กิ จ ในการประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการของบริษัททุกครั้ง เพื่อใหกรรมการอํานวยการสามารถพิจารณานําปจจัยความเสี่ยงภายนอกมา
เพื่อประกอบการวางแผนการดําเนินธุรกิจ และประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติเงินทุนที่บริษัท
จะตองเขาผูกพันเนื่องจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยซึ่งมีมูลคาไมเกิน 150 ลานบาท
มีคณะกรรมการการลงทุนทําหนาที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนของบริษัทโดยมีการพิจารณาประเด็น
เรื่องความเสี่ยงและมีการกําหนดใหนําตัวชี้วัดในดานความเสี่ยงมานําเสนอประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน
มีคณะกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑใหม (New Product Review Committee) ของบริษัท ซึ่ง
ประกอบไปดวยคณะทํางานที่เปนตัวแทนของฝายตางๆ ทําการศึกษาถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
ธุรกรรมใหมนั้น และรวมกันวางแผน กําหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารจะทํา
หนาที่พิจาณาและกลั่นกรองการเริ่มดําเนินธุรกิจใหมๆ ของบริษัทกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวาเหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
มี

ไมมี

หมายเหตุ บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการวางแนวทางในการระบุปจจัยดาน
ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในส ว นป จ จั ย ความเสี่ ย งภายนอก บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการซึ่ ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานที่รับผิดชอบในธุรกิจหลักของบริษัทในทุกเดือน ซึ่งจะมีการ
วิเคราะหและใหขอมูลสถานการณปจจุบันของตลาดอยางสม่ําเสมอ
2.3 บริ ษั ท กํ า หนดให มี ม าตรการในการติ ด ตามเหตุ ก ารณ ที่ เ ป น สาเหตุ ข องป จ จั ย ความเสี่ ย ง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้นใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
ความเสี่ยงตางๆ และกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนตามปจจัยนั้นๆ ดวย ทั้งนี้
รวมถึงการเลือกตัววัดฐานะความเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไปตามภาวะตลาด เชน คา VaR หรือการกําหนดใหมี
การปรับเพดานความเสี่ยง (Limit) ไปตามสภาวะตลาด
สําหรับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บริษัทมีการรายงานระบบการตรวจสอบในแตละวัน เพื่อใหทราบ
ถึงความผิดพลาด (Error) หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทําธุรกิจของบริษัทและเพื่อใหมีการแกไขให
ถูกตองโดยเร็วที่สุด เชน เมื่อเกิด error จากการซื้อขายหลักทรัพยไมวาจะเกิดจากพนักงานของบริษัท หรือ
เกิดจากคําสั่งของลูกคา บริษัทจะดําเนินการแกไขขอผิดพลาดโดยเร็ว ซึ่งสวนใหญจะแกไขใหแลวเสร็จไมเกิน
สิ้นวันทําการรุงขึ้น และมีขอกําหนดในการรายงานตอผูบริหารในแตละลําดับตามขั้นตอน
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับ ทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ สําหรับธุรกิจใหม กอนเริ่มทําธุรกิจบริษัทจะอนุมตั ิการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงประกอบ และทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองหารือและรวมกันทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแต
ละฝายใน New Product Review Committee ในสวนธุรกิจที่ดําเนินการอยู หากมีการปรับปรุงแกไข
มาตรการบริหารความเสี่ยงก็จะมีการแจงตอผูเกี่ยวของทุกครั้งตามลําดับ
2.5 บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามว า หน ว ยงานต า งๆ ได ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กํ า หนดไว
ใชหรือไม
ใช

ไมใช
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หมายเหตุ ฝายบริหารความเสี่ยงจะติดตามการปฏิบัติงานของฝายตางๆ เพื่อใหเปนไปตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดไว อีกทั้งฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน (OGC) โดยสายงาน
ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบภายในฝายและกิจกรรมตางๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบ
ภายในที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมี Job Description ของฝายตางๆ ที่บันทึกไวที่ฝายทรัพยากรบุคคลและมีการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติวงเงินสําหรับจัดซื้อและคาใชจายเปนลายลักษณอักษร โดยรวมถึงธุรกรรมที่ไม
เกินหรือเทากับ 5,000,000 บาทซึ่งสามารถอนุมัติโดย CAO ธุรกรรมที่ไมเกินหรือเทากับ 10,000,000 บาท
ซึ่งสามารถอนุมัติโดย CEO แตถาเกินกวา 10,000,000 บาท ตองขออนุมตั ิจากประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษทั 2 คน
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีการแบงแยก Front Officer และ Back Officer และมีการแยกสินทรัพยของบริษัทออก
จากสินทรัพยของลูกคา และแยกหนวยงานบันทึกบัญชีตางหาก ซึ่งทั้งหมดเปนไปตามกฎของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดใช
หรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ไดอนุมัติหลักการใน
การเขาทํารายการระหวางกันและไดกําหนดเปนนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันที่ประกาศและจัดการ
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สื่อสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ นอกจากนี้ ในกรณีที่ตองมีการลงมติในเรื่องการทํารายการระหวางกัน
หากผูมีสวนไดเสียเปนกรรมการบริษัท จะตองงดออกเสียงและไมไดเขารวมประชุมในวาระการพิจารณานั้นๆ

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ การอนุมัติธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนดไวในนโยบายการ
เขาทํารายการระหวางกัน (Related Transaction Policy) และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติดวย ในกรณีที่ตองมีการลงมติในเรื่องการทํารายการระหวางกัน ผูมีสวนไดเสียจะตองงดออก
เสียงและไมไดเขารวมประชุมในวาระการพิจารณานั้นๆ
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’
length basis) ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู
ที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ บริษัทจะทํารายการเฉพาะเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น
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3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
มี

ไมมี

หมายเหตุ บริษัทมีฝาย OGC ทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎระเบียบและ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยูภายใตการกํากับดูแลของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และตลาดอนุพันธที่
เขมงวดอยูแลว รวมทั้งไดมีการรายงานผลการสอบทานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบภายในให
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนประจํา
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการ
กระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
มี

ไมมี

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ []
กรณีที่บริษัทพบการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ฝาย OGC จะทําหนาที่สอบทานเหตุการณดังกลาวถึงสาเหตุที่
ทําใหเกิดการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายดังกลาว พิจารณาหาทางแกไขโดยทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อื่นๆ รวมทั้งพิจารณามาตรการปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนั้นอีกในอนาคต
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีการจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันตามขอบังคับบริษัท รวมทั้งไดมี
การเชิ ญ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งในการนํ า เสนอเรื่ อ งให พิ จ ารณาเข า ร ว มประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ให ซั ก ถามใน
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของโดยตรง
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7
วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
ใช

ไมใช

11

หมายเหตุ ที่ ผ า นมาบริษั ทได ดํ าเนิ นการบั นทึ ก รายงานการประชุ ม โดยมี ร ายละเอีย ดตามที่ก ล า วมา

4.4 บริ ษั ท จั ด เก็ บ เอกสารประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละบั ญ ชี ต า งๆ ไว ค รบถ ว นเป น หมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทไมไดรับการตําหนิ หรือไดรับแจงจากผูสอบบัญชี หรือจาก ก.ล.ต. วามีความบกพรองใน
เรื่องดังกลาว
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ใช

ไมใช

หมายเหตุ นโยบายการบัญชีของบริษัทเปนไปตามกฎของ ก.ล.ต. และมาตรฐานการบัญชีทั่วไป
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1

กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดเป า หมายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมการได เ ปรี ย บเที ย บ
ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ
5.3 บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว อ ย า งสม่ํ า เสมอ
ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ ฝาย OGC โดยสายงานตรวจสอบภายในจะจัดทําแผนการตรวจสอบไวลวงหนาเปนแผนระยะ
ยาว 3 ป และปรับปรุงทุกป ซึ่งการจัดทําแผนดังกลาวจะเปนไปตามระดับของความเสี่ยง (Risk Allocation
Base) และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม เมื่อผูตรวจสอบภายในของบริษัทมีขอ
สงสัยในประเด็นใดเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบแลว ผูตรวจสอบภายในของบริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเพิ่ม
เปนพิเศษโดยทันที
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ การรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในจะเสนอโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบในเวลาเดียวกัน
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ ในรายงานของผู ตรวจสอบภายในจะระบุร ะยะเวลาที่ต อ งแก ไ ขให แล ว เสร็ จ และเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสามารถแกไขขอบกพรองได ภายในระยะเวลาอัน
ควร
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

หมายเหตุ บริษัทมีการรายงานความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
มี

ไมมี

ไมมีกรณีดังกลาว

หมายเหตุ ในระเบียบวิธีปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ (Guideline for Business Conduct) ของบริษัทได
กําหนดใหพนักงานตองรายงานโดยตรงตอผูจัดการฝาย (Manager) หรือฝาย OGC ทั้งนี้ CEO จะเปน
ผูรายงานตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัททราบโดยพลันเมื่อมีการกระทําผิดอยางมี
นัยสําคัญ
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