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แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่ เปนความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคน
ในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่
อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1

คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการจัดทําแผนและกําหนดเปาหมายของธุรกิจที่ชัดเจนประจําทุกป
ซึ่งไดนําเสนอและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของแตละบริษัท โดยไดมอบหมายใหทุกหนวยงานกําหนด
แผนงาน และเปาหมายใหสอดคลอง เพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปน KPI ของหนวยงานอยางชัดเจน โดย
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหฝายบริหารรับทราบทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ และใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของทั้งองคกร
1.2

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการให
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชน
ตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน
ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย
เปนตน)
; ใช
 ไมใช
การกําหนดเปาหมายของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนจะมีการศึกษาโครงการและแผนงานรองรับ
และกําหนดเปาหมายกระจายใหแตละฝายที่เกี่ยวของรับผิดชอบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอฝายบริหาร
ทุกเดือ น และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองและสามารถบรรลุเปาหมายอยางรอบคอบ ทั้งนี้ การประเมินผลงานมีทั้งสวนการ
วัดคาผลงานและผลสําเร็จของงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย และทั้งในสวนความสามารถอื่นๆ ในสวนการจัดการ
การพัฒนาตนเองและทีมงานเปนตัวกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงาน
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1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน โดย
คํานึงถึงความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร และจัดใหมีระบบงานที่มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และกําหนดใหทุกฝายใชคูมือระเบียบปฏิบัติงานเปนแนวทางการทํางาน
1.4

บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
; มี
 ไมมี
มีการจัดทํา นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทไวอยางชัดเจน ในเอกสารเผยแพรของบริษัทเพื่อประกาศ
ใหสาธารณะชนและยังมีการระบุขอกําหนดในเรื่องดังกลาวไวในคูมือการปฏิบัติงานของกิจการที่บริษัทเขาลงทุน
1.5

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินการจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดาน
การเงิน การจัดซื้อ/จัดจางและการบริหารงานทั่วไป (PM / WI) ไวเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน และใชปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ตลอดจนไดมีการกําหนดโครงสราง อํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษร
1.6

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาดวยดี ดังนี้
1. ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ
บริการที่ถูกตองครบถวน โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนใหบริการดวยความมีน้ําใจ
3. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงขอใด ตองรีบแจงใหคูคาหรือเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
4. พัฒนาและรักาษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตย และจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็ว
เกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวย
เหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอัจนตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตอง
ดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification
of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis
of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1

บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
; มี
 ไมมี
โดยระยะแรกในการดําเนินการ บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการกําหนดนโยบาย และประเมินถึง
ปจจัยเสี่ยง ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ และหากพบวามีปจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลัก
จะรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งจะจัดใหมีเปนรายไตรมาสและในอนาคตจะจัดใหมีการทํา Control
Self Assessment ในแตละหนวยงานใหติดตามความเสี่ยงของตนเองอยางเหมาะสม
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจ จัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
 ไมมี
โดยฝายบริหาร และหนวยงานของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการจัดประชุมวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอความเสี่ยงรวมกัน รวมถึงประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบใหดําเนินการ
แกไข เพื่อไมใหผลของเหตุการณนั้นมากระทบกับธุรกิจได กรณีเปนเหตุเรงดวน ก็จะเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของทันที
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2.3

บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหมีวาระการประชุมเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมีการทบทวนและติดตาม รวมถึงรวมวิเคราะหเพิ่ม – ลดความ
เสี่ยงเดิม และความเสี่ยงใหมที่คาดวาจะมีโอกาสเกิดขึ้น อีกทั้ง บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ใหกับผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหแตละหนวยงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของตนเอง
และแจงพนักงานระดับเจาหนาที่ เกี่ยวกับหัวขอความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ รวมถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงที่
หนวยงานไดดําเนินการ
2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของผูบริหารแตละหนวยงาน และจะมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปทราบเปนระยะๆ
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน มีการจัดทําคูมืออํานาจอนุมัติ ซึ่งจะระบุถึงขอบเขต อํานาจหนาที่ และ
เงื่อนไขตางๆ ในการอนุมัติวงเงินของผูบริหารแตละระดับเอาไวอยางชัดเจน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามนโยบายที่แตละบริษัทกําหนด
3.2

บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุน ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบเอาไวอยางชัดเจนโดย (1) หนาที่
อนุมัติไดกําหนดไวในตารางอํานาจ อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการกําหนดใหฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือที่มี
หนาที่เกี่ยวของในการดําเนินงานแตละดาน โดยใหฝายบัญชีมีหนาที่สอบทานและจัดเก็บเอกสาร และขอ มูล
สารสนเทศกําหนดใหฝาย Information System Group (ISG) เปนผูรับผิดชอบ (3) การดูแลจัดเก็บทรัพยสินเปน
หนาที่ของฝายตางๆ ที่เปนผูขอซื้อทรัพยสินโดยมีฝายบัญชี (ACG) เปนผูควบคุมทะเบียนทรัพยสิน เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดโอกาสในการทุจริต และใหเกิดการสอบทานระหวางกัน
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3.3

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
อยางเปนลายลัษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน โดยแบงแยกตามวงเงินที่บริษัทกําหนด
3.4

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
การทําธุรกรรมตาม ขอ 3.3 นั้น บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีแนวทางปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณ
อักษร เชน การพิจารณาตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กอนที่จะอนุมัติธุรกรรม
3.5

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (On arms’ length basis)
ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
โดยกําหนดให
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดรับ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดรับเหมือนที่ใหกับ
บุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนสามารถแสดงไดวาเปนราคาและเงื่อนไขที่ผูประกอบ
ธุรกิจในลักษณะทํานองเดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป

3.6

ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหฝายบัญชีการเงิน ติดตามในเรื่องการชําระคืนหนี้ใหเปนไป
ตามกําหนดของสัญญา และฝายบริหารองคกรติดตามและทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
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3.7

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
อยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน โดยกําหนดไมใหปกปด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให
ไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งอาจจะเปนผลเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยตรงหรือโดยออม
3.8

ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดแนวทางและขอบเขตอํานาจของตัวแทนที่บริษัทสงไปเปน
กรรมการหรือผูบริหารอยางชัดเจน วาตัวแทนดังกลาวมีอํานาจใชดุลยพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใดไดบาง
และเรื่องใดที่จะตองนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนของบริษัท ตามนโยบายการควบคุม และกลไกการ
กํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไปลงทุน
3.9

บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
; มี
 ไมมี
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหฝายบริหารองคกรมีหนาที่ติดตามการดําเนินงานของบริษัท
ใหเปนไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด นอกจากนี้ บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีนโยบายวาจางบริษัทที่
ปรึกษาทางกฎหมายอิสระทําสัญญาที่สําคัญหรือในเรื่องอื่นใดที่เห็นวามีความออนไหวในประเด็นของกฎหมาย
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปน
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปน
สิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิภาพผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี

4.1

ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สาํ คัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดมีการเตรียมขอมูลที่ครบถวนและงายตอการวิเคราะหเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม สมเหตุสมผล รวมถึงผลกระทบตอบริษัท
และกิจการที่บริษัทเขาลงทุนในแตละทางเลือก
4.2

กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริ ษั ท และกิ จ การที่ บ ริ ษั ท เข า ลงทุ น ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ให
คณะกรรมการกอนการประชุมอยางนอย 7 วัน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายในการเรียกประชุมผูถือหุน

9

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดบันทึกความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในประเด็นที่เห็นวา
สําคัญและ/หรือจําเปนไวในรายงานการประชุม ที่ผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการได
4.4

บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวา มีขอ บกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนกําหนดใหฝายบัญชีมีหนาที่ในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีไวเปนหมวดหมู อีกทั้ง จัดใหมีหองจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีเปนการเฉพาะ ซึ่งหองดังกลาวมีความ
ปลอดภัย โดยไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องดังกลาว
4.5

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการ
ที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
; ใช
 ไมใช
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยนโยบายบัญชี
ไดมีการเทียบเคียงกับที่ประกาศใชในอุตสาหกรรมเดียวกัน และใชบริการผูสอบบัญชีที่มีคุณภาพไดมาตรฐานใน
การสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีภายนอกไดสอบทาน/ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและกิจการที่บริษัท
เขาลงทุนโดยไมมีเงื่อนไข

10

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
5.1

กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการประชุม Management review เพื่อติดตาม Forecast และ KPI
ร ว มกั น กั บ ฝ า ยจั ด การที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น รวมถึ ง จะเปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
งบประมาณประจํ า ป และแผนงานธุ ร กิ จที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว โดยฝ า ยบริ ห ารจั ด ให มี ก ารประชุ ม และรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนรายเดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
5.2

กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ฝายบริหารของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนมีการประชุมผลการดําเนินงาน การติดตามผลและ
ประเมินผลอยางสม่ํา เสมอทุก เดือ น (QOS) และจะวิ เคราะห สาเหตุที่ ทํา ใหผลการดําเนินงานแตกต า งไปจาก
เปาหมาย เพื่อวางแผนและดําเนินการแกไขอยางทันกาลและใหผลงานยังสามารถอยูในเปาหมายเดิมได
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการตรวจสอบภายใน ในแตละกิจกรรม เพื่อใหเกิดการควบคุมภายในอยางพอเพียง ทั้งการ
ควบคุมดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ทั้งของบริษัทและกิจการที่บริษัทเขา
ลงทุน จากผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก ตามชวงเวลาที่แผนงานตรวจสอบกําหนด

5.4

กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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บริษัทฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดใหบริษัทบริการตรวจสอบภายในอิสระเสนอ
แผนการตรวจสอบประจํ า ป และรายงานผลการตรวจสอบภายในต อ คณะกรรมการตรวจสอบ ดั ง นั้ น บริ ษั ท
ตรวจสอบภายในอิสระหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตสามารถแสดงและรายงานผลการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
อยางตรงไปตรงมา
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทและกิจการที่บริษัทเขาลงทุนไดกําหนดใหฝายจัดการตองรายงานตอคณะกรรมการ
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตางๆ เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่มีผลกระทบ
รุนแรงตอผลประกอบการของบริษัท หรือเหตุการณที่เกิดจากการทุจริต เปนตน
5.6

บริ ษั ท ต อ งรายงานความคื บ หน า ในการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งต อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ติดตามความคืบหนา ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ และ
รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบใหรับทราบ
5.7

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบ
ตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนยั สําคัญ หรือไม
; มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
รวมถึงกรณีที่ผูบริหารตัดสินใจที่จะกระทําการใดๆ ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ตองนําเขา
ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนทุกครั้ง
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