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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่าง ๆ
ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุ มภายในดาเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
ส่งเสริ มให้ทุก คนในบริษัทตระหนั กถึงความจาเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ ฝ่ายบริ หารให้
ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่าง
เหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่

1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับภาพรวมของบริษัทและในระดับหน่วยงานย่อยไว้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรอาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจตามระเบียบของบริษัท
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1.4 บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่
 มี
 ไม่มี
บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมขององค์กรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
1.5 บริษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
กิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ของบริษัทถูกกาหนดในคู่มือการปฎิบัติงานของหน่วยงาน เช่น คู่มือการ
ปฎิบัติงานแผนกบัญชีและการเงินและด้านการดาเนินงานต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ นอกจากนี้มีการกาหนด
อานาจอนุมัติดาเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมั ติโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
ในองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัท มีก ารก าหนดนโยบาย โดยคานึ งถึ งความเป็ น ธรรมต่อคู่ค้า ลู กค้าเป็ นหลัก ส าคัญในการ
ปฎิบัติงาน เพื่อให้คู่ค้า / ลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการประกอบธุรกิจ
ร่วมกับบริษัทในระยะยาวตามที่ระบุใน Code of Conduct
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ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทขยายงานอย่าง
รวดเร็วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกากับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทาให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้ การที่จะนาพาให้บริษัทรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหาร
จาเป็นต้องดาเนินการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิ จ ารณาหรื อ ไตร่ ต รองถึ ง ลั ก ษณะความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ประสบอยู่ หรื อ คาดว่ า จะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริษัทมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมายาวนาน สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบกั บ การดาเนิ น งาน จึ งสามารถวางแผนและทบทวนแผนงานเพื่ อจั ดการกั บความเสี่ ยงได้อย่ าง
เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทกาหนดให้ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ทาหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงที่หน่วยงาน
ประสบและวิเคราะห์ถึงผลกระทบและโอกาสเกิดวามเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงร่วมกันพิจารณากาหนดมาตรการ
จั ด การกั บ ความเสี่ ย งให้ อยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ หากพบว่ ามาตรการใดยั ง มีจุ ด อ่อนก็ ไ ด้ มอบหมายให้ มี
ผู้รับผิดชอบวางแผนปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น
2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี
บริษัทกาหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานผลการปฎิบัติงานทุกเดือน ซึ่ง ผู้บริหารหน่วยงานได้
วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัจจัยที่อาจทาให้งานความรับผิดชอบไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งร่วมกัน
กาหนดมาตรการแก้ไข

5

2.3 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทกาหนดให้มมี าตรการควบคุม ตลอดจนการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบความเสี่ยงเรื่องนั้น ๆ มีหน้าที่ดูแลโดยตรงผ่านการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบต่าง ๆ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกสิ้นเดือน
2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัท แจ้ งให้พ นั กงานทุก คนรั บทราบวั ตถุ ป ระสงค์ บทบาทหน้ าที่ ของตน รวมทั้งความเสี่ย งและ
มาตรการควบคุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งมาตรการควบคุมต่าง ๆ ถูกกาหนดไว้ในคู่มือการปฎิบัติงาน
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ ใช่
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความ
เสี่ยงในภาพรวม ประเมินและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรั บ ได้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ห ารดาเนิ น การให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแนวทาง
ที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทจุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขั้นตอน และวิธี การท าธุรกรรมกั บผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษั ท ก าหนดอานาจอนุ มั ติใ นการดาเนิ น การในแต่ล ะเรื่ อ งอย่ างชั ดเจน ซึ่ งพิ จ ารณาอนุ มัติ โดย
คณะกรรมการบริษัท
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้กาหนดอานาจอนุมัติในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และมีการแบ่งหน้าที่เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน เช่น แยกหน้าที่การเงิน และการบันทึกบัญชีจากกัน ซึ่งการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนจะต้องผ่า น
การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้มีอานาจตามที่กาหนดไว้ในระเบียบบริษัท
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมั ติที่กาหนด
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่บริษัทมีธุรกรรมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การทารายการระหว่างกัน ที่บริษัท
กาหนดไว้อย่างชัดเจน และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของการทารายการ
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3.4 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุ กรรมนัน้ ได้กระทาโดยผู้ที่ไม่มสี ่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้นเท่านัน้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
นับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นมหาชน บริษัทได้ระบุขนั้ ตอนและผู้มีอานาจอนุมัติธุรกรรมในลักษณะนี้
ไว้ชัดเจนว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนัน้ ๆ และการทาธุรกรรมจะต้องคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก
3.5 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุ กรรมนัน้ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis)
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
เช่นเดียวกับข้อ 3.4
3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว
(เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน ) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทกาหนดให้ผู้จัดการในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิด ชอบในการสอบทานความเหมาะสมของ
สัญญาต่างๆ และการติดตามให้การปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตามอานาจอนุมัติที่ได้มีการกาหนดไว้
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนาโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
เช่นเดียวกับข้อ 3.4 ซึ่งบริษัทไม่มีกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องนาประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิ ศทางให้ บุคคลที่บ ริษัท แต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริ ษัทมีน โยบายที่จ ะมีส่ วนร่วมในการบริ ห าร ตลอดจนการส่ งตัวแทนเข้ าร่วมเป็น กรรมการตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือ หุ้น โดยผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตาม
แนวทางที่บริษัทได้พิจารณาไว้
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไม่มี
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกั บกฎหมายในแต่ล ะเรื่องจะได้รับ มอบหมายให้ติดตามการดาเนินงานและ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานให้ ถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น
แผนปฏิบัติการ ดูแลเรื่องการปฏิบัติการท่าเรือ แผนกบัญชีและการเงินดู แลเรื่องเกี่ยวกับข้อกาหนดทางบัญชี
และภาษีอากร เป็นต้น
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด
การกระทาในลักษณะนั้นอีก หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่ ง และเป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ดความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุม ภายในข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพควรมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็นปัจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาบริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ จั ด เตรี ย มระเบี ย บวาระการประชุ ม และรวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยมีข้อมูล ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ได้จัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า
4.2 กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษัทได้รับเอกสารก่อนวันประชุม 7 วัน
4.3 รายงานการประชุ มกรรมการมีรายละเอียดตามควรที่ ทาให้ผู้ ถือหุ้น สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล
เป็นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีนโยบายการจัดทารายงานการประชุมกรรมการให้มีรายละเอียดตามควรที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่
เคยได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ ส อบบั ญ ชี ว่ า มี ข้ อ บกพร่ อ งในเรื่ อ งนี้ หรื อ เคยได้ รั บ แจ้ ง แต่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งนั้ น
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีการควบคุมความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท และ
สรุปรายการเพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ายบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลและให้ความสาคัญกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
โดยได้ยึดถือแนวปฎิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่ บ ริ ษัท จะดาเนิ น งานได้อ ย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล บริ ษัท ควรต้องติดตามอย่ า ง
สม่าเสมอว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ฝ่ายบริ ห ารได้ร ายงานผลการดาเนิ นงานให้ คณะกรรมการบริ ห ารทราบทุ กเดือน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส ดังนั้นหากผลการดาเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่
กาหนด จะสามารถดาเนินการแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสม
5.2 กรณีที่ผลการดาเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทกาหนดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกเดือน ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมหลัก จะมีการรายงานภายในหน่วยงานทุกสัปดาห์ ซึ่งหากมีเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงก็
สามารถรายงานต่อคณะกรรมการบริหารได้ภายในเดือนเดียวกัน ซึ่งช่วยให้ บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอใช่
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัท ได้ ก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิ จ ารณาจากความเสี่ ย ง และความส าคั ญ ของ
กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

12

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดาเนินงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจึงสามารถปฎิบัติงานได้อย่างอิสระและเที่ยงธรรม
5.5 เมื่อมีก ารตรวจพบข้ อบกพร่ องที่ เป็ น สาระส าคัญ ได้มี ก ารรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
หากตรวจพบข้ อ บกพร่ อ งที่ ส าคั ญ หรื อ สิ่ ง บอกเหตุ ที่ อ าจจะเกิ ด การทุ จ ริ ต จะต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่พบกรณีดังกล่าว
5.6 บริ ษั ท ต้ อ งรายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งโดยให้ ห น่ ว ยงานที่
รับผิดชอบรายงานในที่ประชุมฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้กาหนดแผนการตรวจสอบติดตาม
ผลอีกทางหนึ่ง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5.7 บริษัท มีนโยบายให้ฝ่ ายบริห ารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพลั น ในกรณีที่เกิ ด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ง
อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่องความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายบริหารและ
พนักงานตระหนักในหลักการสาคัญนี้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมายังไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

