
การควบคมุภายใน     

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการก าหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแบ่งแยกหน้าที่ใน

การปฏิบัติงานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน ซึ่งได้ก าหนดภาระ หน้าที่ อ านาจการด าเนินการ

ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน

ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างอิงตามกรอบแนว

ปฏิบ ัต ิของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  มาใช้

ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็น

เครื่องมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

โดยได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน เพื ่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการปฏิบัติงานตามแล้วจะท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบริษัทได้ด าเนินการบรรลุตามที่ก าหนดไว้ 

2. ข้อมูลที่มีสาระส าคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการด าเนินงาน มีความถูกต้อง 

3. การด าเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปตามนโยบายและข้อก าหนดของ

บริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

4. การบริหารทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ารวมทั้ง

มีการดูแลป้องกันให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 

5. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการและกิจกรรมควบคุม 

ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบการควบคุมภายใน

และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบัติตามระบบ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายใน

ที่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้าน Management Control  โดยส านักตรวจสอบภายในมีการด าเนินการตามพันธกิจ ควบคุมให้ฝ่าย

บริหารมีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

(2) ด้าน Operation Control  มีการตรวจสอบการควบคุมการด าเนินงานในการปฏิบัติการด้านต่างๆ  เช่น 

ระบบต้นทุน ระบบจัดซื้อ ระบบขาย  ระบบบัญชี และระบบบริการลูกค้า เป็นต้น โดยใช้ระบบ SC System,  

ระบบ SAP (Systems Applications and Products) , ระบบ Customer Care System (CCS) , ระบบ Call 

Center, ระบบ E-Auction และ E-Slip Online ซึ่งเป็นระบบการส่งใบรับเงินเดือนทางผ่านทางเว็บไซต์

ภายใน www.intra.scasset.com ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาข้ึนเองเพื่อใช้ใน

ระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ  



(3) ด้าน Financial Control  ส านักตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบให้บริษัทซึ่งใช้ระบบ SAP  และระบบ SC 

System ในการควบคุมด้านงบประมาณ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อบอกสัญญาณเตือนภัย

ทางการเงิน และด้านบัญชีและการเงินส่วนอื่นๆ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ความส าคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดการควบคุมภายใน มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดีโดยให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับได้ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีการจัด

โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออ านวยให้ระบบการควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธผิล

ตามที่บริษัทมุ่งหวัง ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ผ่านการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ชัดเจนและวัดผลได้ มีการให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยพิจารณาทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก การจัดโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ฝา่ยบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในด้านธุรกรรมด้านการเงิน 

การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และพัฒนาระบบใหม่ข้ึนใช้เองให้เกิดการควบคุมที่ดียิ่งข้ึนให้ครบทุก 

Module ของระบบ SC System ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการใช้งบประมาณ การควบคุมต้นทุน การจ่ายช าระ

ค่าใช้จ่าย ฯลฯ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้รวดเร็วอย่างเป็นระบบบนฐานข้อมูลเดียวกัน โดยเน้น

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดจริยธรรมและข้อ

ห้ามอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติเพื่อไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ ่งเผยแพร่ผ่าน 

เว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท และส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคนสม ่าเสมอ 

(2) ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่าง

สม ่าเสมอ ให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามคู่มือนโยบายและ

แนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน 

สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ภายใน www.intra.scasset.com ขององค์กร โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ 

ด้านสนับสนุนองค์กร ท าหน้าที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี ่ยง (Objective Setting) ให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ความเสี่ยงนั้นบริษัทยอมรับได้ รวบรวมเหตุการณ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นการบ่งช้ี

เหตุการณ์ (Event Identification) และเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

การด าเนินธรุกจิทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์และประเมินผลกระทบ (Impact) โอกาสจะเกดิ

ความเสี่ยงนั้นๆ (likelihood) เพื่อตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 จ านวน 

4 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการจัดการ

ความเส่ียงและน าไปปฏิบัติ ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเส่ียง ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการความเส่ียง



ที่ชัดเจนและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม

แผนการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งส านักตรวจสอบภายในได้มีการวางแผนงานการ

ตรวจสอบ ประจ าปี โดยประเมินความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปช่ัน

และการทุจริต เช่น การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปช่ันกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

(3) ด้านมาตรการการควบคุม (Control Activities) 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดกิจกรรมควบคุมที่มีสาระส าคัญของแต่ละระบบงาน และจัดให้มีการรายงาน

ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในการด าเนิน

ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารเพื่อแบ่งแยกหนา้ที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานไว้ และแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างหน้าทีอ่นุมัติ บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ

และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการสอบทานงานซึ่งกันและกัน มีการก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ และอ านาจด าเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นข้ันตอนและ

แจ ้งให ้ผ ู ้บร ิหารและพน ักงานท ุกระด ับร ับทราบซ ึ ่ งสามารถเข ้าด ูข ้อม ูลได ้ท ี ่ เว ็บไซต ์ภายใน 

www.intra.scasset.com ของบริษัท มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของกิจการไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่

เหมาะสม กรณีที่บริษัทมีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามขั้นตอนและติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอด

ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัททุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทมอบหมายให้ส านักบัญชีและส านักกฎหมาย

เป็นผู้พิจารณาเสนออนุมัติธุรกรรมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีการอนุมัติทุกรายการ

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มาตรการดังกล่าวครอบคลุม ผู้ที่

เกี่ยวข้อง ไม่สามารถน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทร่วมอย่าง

สม ่าเสมอ มีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

(4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นระบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และ

ระบบที่จัดหามาใช้ให้เหมาะกับการท างานในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ทั้งก าหนดรอบ

การฝึกอบรมในระบบงานต่างๆ อยู ่เสมอ และยังสามารถเข้าศึกษาทบทวนเองได้ที ่เว ็บไซต์ภายใน 

www.intra.scasset.com ขององค์กร เช่น SC System – Video Training  มีแผนกระบบฐานข้อมูลดูแลการ

จัดท าข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ มีรูปแบบ

เข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ

ประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันและรายงานการประชุมมีการบันทกึข้อซักถาม ความเห็น หรือ

ข้อสังเกตที่ส าคัญทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความระมัดระวังในการใช้

ข้อมูลสารสนเทศ ตามที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท และมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของ



ข้อมูลและสารสนเทศโดยให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจัดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นผู้ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบร่วมกับส านักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมแผนฉุกเฉินส าหรับระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยอยู่ภายใต้นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ

สารสนเทศของบริษัท ส่วนการบันทึกบัญชีได้ปฏิบัติตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในความบกพร่องในการจัดเก็บ

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 

(5) ด้านระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

บริษัทมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 จ านวน 7 

ครั้ง และมีการประชุมกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน และมีการประชุมย่อยระหว่างฝ่ายบริหารเป็น

ประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

หรือไม่ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และปรับปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งจัดให้ส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรและ

ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้มีการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ด้วยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร คณะท างานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จึงร่วมกันก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ

เพื่อป้องกัน ติดตาม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าแนวทาง วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้จะน าพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท เพื่อบริหารจัดการลดความเส่ียงด้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันให้หมดไปและป้องกันไม่ให้เกิดข้ึน โดยระบบควบคุมภายในได้ก าหนด ดังนี้  

(1) บริษัทก าหนดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินที่มี

ความเสี่ยงว่าจะถูกใช้ไปเพื่อการคอร์รัปชั่น เช่น แนวปฏิบัติในเรื่องการบริจาค การให้เงินสนับสนุน การ

เลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ โดยสื่อสาร เผยแพร่ และท าความเข้าใจให้พนักงานทุกคนรับทราบตั้งแต่

ว ันปฐมน ิเทศพนักงานเข ้าใหม่  และเผยแพร ่ เป ็นลายลักษณ์อ ักษรในเว ็บไซต์ของบร ิษ ัทที่  

www.scasset.com และก าหนดให้การฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยพนักงาน และ

จะถูกลงโทษตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท 

(2) ด้วยธุรกิจหลักของบริษัท มีความจ าเป็นต้องขอใบอนุญาตจัดสรรที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใน

การด าเนินกิจการต่างๆ กับหน่วยงานรัฐซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่นได้ ไม่ว่าจะเปน็ไป

เพื่อการอ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วได้เปรียบคู่แข่งขัน หรือการแก้ไขข้อผิดพลาด บริษัทจึง

ก าหนดให้หน่วยงานออกแบบและหน่วยงานควบคุมการก่อสร้างมีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบในการตรวจ

แบบ และโครงการวิธีการจัดสรรให้ถูกต้องไม่ต ่ากว่าที่กฎหมายก าหนดก่อนการส่งมอบให้หน่วยงาน

ธุรกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้จะยื่นต่อหน่วยงานรัฐตรวจสอบความถูกต้องอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่า



ข้อมูลเอกสารที่จ าเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานรัฐนั้นถูกต้องไม่มีปัญหาข้อผิดพลาด อันอาจจะท าให้เกิด

ช่องทางความเส่ียงในการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

(3) เพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกร้องสินบนเนื่องจากเป็นการเร่งรัดระยะเวลาขั้นตอนในการอนุมัติออก

ใบอนุญาต บริษัทได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการร่วมกันก าหนดขั้นตอนการ

พัฒนาโครงการและระยะเวลาในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวที่ก าหนดจะ

เผื่อเวลาความผิดพลาดที่ต้องใช้เวลาแก้ไขด้วยเพื่อมิให้เกิดกรณีการเร่งรัดขอออกใบอนุญาต 

(4) กรณีบริษัทต้องว่าจ้างให้ตัวแทนบริษัทเป็นผู้ด าเนินกิจการแทนนั้น บริษัทได้เผยแพร่และชี้แจงให้

ตัวแทนทุกคนรับทราบ โดยบริษัทจะก าหนดระยะเวลาให้การด าเนินงานของตัวแทนนั้น สอดคล้องกับ

ระยะเวลาที่แท้จริงของกระบวนการท างานขององค์กรภายนอก หรือหน่วยงานรัฐ อีกทั้งได้ก าหนดไว้

เป็นเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างโดยชัดเจนว่าการให้สินบน หรือยอมรับการให้สินบนในการด าเนินงานใดๆ 

ถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา และบริษัทสามารถยกเลิกการว่าจ้างได้ 

(5) บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ SAP) ในการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ

ขออนุญาตต่างๆจากหน่วยงานรัฐทุกรายการ ซึ่งส านักงานบัญชีจะตรวจสอบเอกสารการเบิกและ

จ่ายเงินทุกรายการว่าถูกต้องตามระเบียบและนโยบายมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

(6) ส านักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต

ต่างๆของบริษัท รวมถึงการเบิกจ่ายที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกใช้ไปเพื่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้น หากมี

ข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบ ัต ิตามระเบียบการใช้เง ิน ส านักงานตรวจสอบภายในจะรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยงเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นคณะกรรมการชุดย่อย มีจ านวน 4 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและ

ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จ านวน 2 คน โดยมีประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระโดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อลดความเสียหายที่อาจ

เกิดข้ึน ให้บริษัทมีการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อท าหน้าที่พิจารณาและ

ให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัท และ

ประเมินความเสี ่ยงพร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี ่ยงให้อยู่ ในระดับที ่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมต่อการจัดการความเสี่ยง 

เพื่อที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย 


