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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวังเปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชนการที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการไดรับทราบวัตถุประสงคและเปาหมายโดยรวมขององคกรในรูปของปรัชญาและวิสัยทัศน ซึงมีการ
ทบทวนทุกป และแผนงานหลักประจําปจากฝายจัดการนําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งแผนงานโครงการของทุก
หนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและวัดผล
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนดตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะ
ที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเปาหมายการดําเนินงานและแผนงานหลักประจําปโดยประเมินจากขอมูล
หลายทาง อาทิเชน ขอมูลทางธุรกิจ ภาวะตลาด เศรษฐกิจโดยรวม และแนวโนมความเปนไปไดของผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเปาหมายในการดําเนินงานที่กําหนดไวมีความเหมาะสม และจะสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกรที่จะชวยใหการบริหารงานสอดคลองตอการดําเนินงาน และมีการแบงแยกอํานาจ
หนาที่ชัดเจน
1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน
หรือไม
5 มี
 ไมมี
บริษัทมีการจัดทํานโยบายจริยธรรมเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ (Integrity and Ethical Values) รวมถึงระเบียบและ
บทลงโทษของบริษัทเปนลายลักษณอักษร
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1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทจัดทําอํานาจอนุมัติในการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร โดยแบงเปนดานการตลาด การลงทุน การ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การเปดเผยขอมูลและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของบริษัทที่กําหนด คํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาและสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา โดยจัดใหมีชองทางในการรับขอรองเรียนจากลูกคาหรือบุคคลภายนอกผานแตละหนวยงาน และรวบรวมเพื่อ
สอบสวนหาขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดรับเสนอฝายบริหาร เพื่อนําประกอบการปรับปรุงนโยบายและแผนการปฏิบัติงานให
เหมาะสม
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบ ริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไม ส ามารถรองรั บ ได หรื อ การกํา กั บ ดู แ ลไม ทั่ ว ถึ ง เปน ต น และป จ จั ย ภายนอก เช น การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาให
บริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น 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
5 มี
 ไมมี
ฝา ยบริห ารและคณะกรรมการบริษั ท มีก ารประเมิ นป จ จั ย เสี่ ย งทั้ง จากป จ จัย ภายนอกและภายในองคก ร ที่ มี
ผลกระทบตอความไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยใชการประชุมรวมกันในแตละไตรมาส เพื่อพิจารณาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นตอการดําเนินธุรกิจ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
5 มี
 ไมมี
ฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีการวิเคราะหถึงเหตุการณที่เปนปจจัยใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินงาน
ภาพรวมของบริษัท โดยเฉพาะการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม แตละแผนกมีการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางการควบคุมเชิงปองกัน คนหา และแกไข
2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการในการติดตามขอมูล และประเมินสถานการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูติดตาม และพิจารณามาตรการในการลดความ
เสี่ยงในขณะเดียวกัน หากฝายปฏิบัติการหนวยงานใดที่อยูในระบบมาตรฐานการจัดการมีประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม และ
ความเปนอันตรายที่มีนัยสําคัญ บริษัทฯ จะนํามากําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย รวมทั้งจัดทําเปนโครงการดานคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม เพื่อลดความเสี่ยงเหลานั้นและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทแจงใหพนักงานที่เกี่ยวของรับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงผานการประชุมประจําเดือน การจัดทํา
หนังสือเวียน/ประกาศ และการฝกอบรมพนักงาน เปนตน
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2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการสอบทานผลการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานในการประชุมประจําเดือน
วาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว สวนการดําเนินงานและการบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม มีแผนการติดตามตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมปละ 2 ครั้ง

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 5

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทจัดทําอํานาจอนุมัติในการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ และวงเงินที่
อนุมัติไดตามลําดับความรับผิดชอบ รวมทั้งกระจายอํานาจสั่งการและตัดสินใจ
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน
 ไมใช
5 ใช
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานอยางชัดเจน คือหนาที่อนุมัติตองเปนบุคคลที่กําหนด
ตามอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศเปนหนาที่ของแผนกบัญชี และหนาที่
ดูแลจัดเก็บทรัพยสินเปนหนาที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด มีการตรวจสอบที่รัดกุม โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
นั้นเทานั้น ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในการตรวจสอบและอนุมัติการทําธุรกรรมนั้น จะกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาวเทานั้น
3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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ในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกลาว จะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทกําหนดใหมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามสัญญาและขอตกลงตางๆ ที่มีผลผูกพันอยางตอเนื่อง
3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
แนวทางที่บริษัทกําหนดครอบคลุมถึงเรื่องดังกลาว

 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ยังไมมีการกําหนดแนวทางในเรื่องดังกลาว
3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
5 มี
 ไมมี
บริษัทไดมีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดทาง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปอ งกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
5 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่ อ งให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษั ท ได จั ด ให มี ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ อย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนดใหนําเสนอขอมูลสําคัญที่จะใชในการประชุมใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากอนการประชุมอยางนอย 1 สัปดาห
4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
5 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7…วัน  ไมใช
4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
5 ใช
 ไมใช
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมทุกครั้ง โดยมีการระบุรายละเอียดตางๆ ในการ
ประชุมไวอยางครบถวน เชน ครั้งที่ประชุม วัน – เวลา วาระการประชุม ผูเขารวมประชุม และมติที่ประชุม เปนตน
4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการควบคุมการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้
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4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง
5 ใช
 ไมใช
บริษัทใชนโยบายการบัญชีเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ไดมีการนําเสนอผลประกอบการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ
เปาหมายและผลประกอบการปกอนในชวงเวลาเดียวกัน
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
หากผลการดําเนินการของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จะมีการวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุ และกําหนด
แนวทางในการจัดการ พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบ โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตางๆ ภายในองคกร เพื่อชวยเหลือผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกรใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลภายใตคาใชจายที่เหมาะสม ซึ่งจะทําการตรวจสอบครอบคลุม
ทุกฝาย เพื่อที่จะไดมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้แลวฝายปฏิบัติการทุก
หนวยงานจะอยูในระบบมาตรฐานการจัดการระบบ ซึ่งระบบมาตรฐานการจัดการถือเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุม
ภายในเชนเดียวกัน ที่มีทีมงาน Internal Audit ควบคุมและบริหารโดย QMR ที่แตงตั้งจากกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ Auditor
ดังกลาวตองผานการอบรมระบบ IA เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของฝายตางๆ หากผลการตรวจออกมาพบปญหา
หรือไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด หนวยงานนั้นจะไดรับการรองขอใหแกไข CAR (Corrective Action Request) และถูก
ตรวจสอบซ้ําในเรื่องดังกลาวถี่ขึ้น แลวนําเขาที่ประชุม Management Reviewed ที่กรรมการผูจัดการเปนประธานที่ประชุม มี
การบันทึกและติดตามผลอยางตอเนื่อง รวมถึงทุกๆ 6 เดือนหนวยงานภายนอกที่ใหการรับรองระบบ (Moody International)
เขาตรวจติดตามเพื่อยืนยันวาทุกหนวยงานยังคงปฏิบัติตามระบบที่วางไวอยางมีประสิทธิผลจริง

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 10

5.4
กรณี ที่ บ ริ ษัท มี ก ารตรวจสอบภายใน บริ ษั ท ไดกํ า หนดให ก ารรายงานผลการตรวจสอบต อ งรายงานตรงต อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบ ตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนไปตามโครงสรางที่องคกรที่กําหนด
5.5

เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข อ บกพร อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ได มี ก ารรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
5 ไมมีกรณีดังกลาว
กรณีมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ จะมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการแกไขโดยเร็ว

5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม
5 ใช
 ไมใช
กรณี มี ข อ บกพร อ งที่ ต อ งดํ า เนิ น การแก ไ ข จะมี ก ารรายงานความคื บ หน า ในการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งต อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
5 ไมมีกรณีดังกลาว
กรณีที่เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ทางบริษัทไดกําหนดใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในทันที
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