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สวนท่ี 1    องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environment Measure)  
    องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญ

ของระบบ การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีตองสรางสภาวะ หรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให

ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนใน

บริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตย

สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยาง

ชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน      

 

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลไดเพ่ือเปนแนวทางใน         

การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม      

   ใช  ไมใช  

ขอมูลเพ่ิมเติม  บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดไดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงานซึ่งไดประกาศในเว็บไซดของบริษัทฯ  มีสาระสําคัญดังน้ี 

1.  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และไดเผยแพรใน

เว็บไซดของบริษัทฯ ดังน้ี 

1.1 วิสัยทัศน  :  “เปนทางเลือกท่ีดีกวาของลูกคา” 
 

1.2 พันธกิจ  : “เราอยูในธุรกิจของการผลิต การจัดจําหนาย รวมถึงการใหบริการเก่ียวกับกระเบ้ือง

หลังคา ผนัง และอุปกรณประกอบ เราเชื่อวา ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ลูกคา พนักงาน สังคม และผูถือหุนของเรา เปนพ้ืนฐานตอความสําเร็จของพันธกิจของเรา” 

• สําหรับลูกคาของเรา เราจะสงมอบผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและการออกแบบท่ีแตกตางอยางมีคุณคา ใน

ราคาท่ีแขงขันได โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตลอดจนใหบริการท่ีเปนเลิศกับลูกคา ดวย

ชองทางจัดจําหนายท่ีแข็งแกรง และระบบการบริหารท่ีมีความสามารถของเรา 

• สําหรับพนักงานของเรา เราจะสรางและสงเสริมสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู ความกาวหนา และ

ความเปนอยูท่ีดีของพนักงาน เพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ไดอยางเต็มความสามารถ 

• สําหรับสังคมของเรา เราจะใหการสนับสนุนชวยเหลือสังคมท่ีเราอยู และเปนบริษัทฯ ท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

• สําหรับผูถือหุนของเรา เราจะสรางผลตอบแทนดานการเงินท่ีเติบโตอยางตอเน่ืองและม่ันคง 
 

1.3 นโยบายคุณภาพ  : “มุงม่ันผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา และผลิตภัณฑไมสังเคราะหตางๆ ท่ีมีคุณภาพ

สมํ่าเสมอ การบริการประทับใจ มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา” 
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2.  มีระบบงบประมาณ และ KPI ท่ีใชควบคุมการดําเนินงานและมีการทบทวนแกไขงบประมาณใหสอดคลอง

กับความเปนจริง เม่ือมีเหตุการณตางๆ ท่ีมีผลกระทบรุนแรงกับการดําเนินงาน เชน การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การเกิด

สงความ การปรับข้ึนราคานํ้ามันอยางตอเน่ือง เปนตน โดยมีการติดตามผลทุกเดือน และทบทวนปรับปรุง

งบประมาณใหสอดคลองกับความเปนจริงทุก 6 เดือน 
   

 

1.2  คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลว วาการต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ 

และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนดตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือ 

ผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแก

พนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขาย เปนตน)  

  ใช       ไมใช  

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ  กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานไวอยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของ

เปาหมายท่ีกําหนด เชน 

 1.  บริษัทฯ กําหนดใหมีการนําระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาเปนเกณฑในการวัดผลการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงาน ซึ่งใหแตละหนวยงานไดปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไวและรายงานผล

ตอผูบริหารทุกเดือน 

         2.  บริษัทฯ กําหนดใหมีการจายเงินรางวัลประจําปใหพนักงานทุกคนตามคะแนนเปาหมาย  KPI (Key 

Performance indicator) ท่ีกําหนดไว โดยไมมีการจูงใจท่ีอาจนําไปสูการกระทําทุจริต 
 

 

1.3   บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 

  ใช  ไมใช  

ขอมูลเพ่ิมเติม  บริษัทฯ กําหนดใหมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม มีการปรับปรุงโครงสรางขององคกรให

เหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ โดยแบงแยกตามหนาที่การปฏิบัติงานเพ่ือชวยใหฝาย

บริหารดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
   

 

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน

ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม 

  ใช       ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม  บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยกําหนดจรรยาบรรณ ท่ีเปน

ลายลักษณอักษรและประกาศในเว็บไซดของบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอันเปนปจจัยในการเสริมสราง

ใหบริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ซึ่งสรุปสาระสําคัญ

ไดดังน้ี 
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1.  จรรยาบรรณในเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีจะไมให  กรรมการบริษัท  เจาหนาท่ีบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ 

แสวงหาผลประโยชนสวนตนจากบริษัทฯ   

2.  จรรยาบรรณตอผูถือหุน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต  ถูกตอง  และมีจริยธรรม  และจะใชความ

พยายามอยางท่ีสุดท่ีจะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโตและสรางผลตอบแทนท่ีดีใหกับการลงทุนของผูถือหุนอยาง

ตอเน่ืองและย่ังยืน  โดยยึดหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุนเพ่ือสนองนโยบายดังกลาว 

3.  จรรยาบรรณตอลูกคา 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาท่ีมีตอความสําเร็จของธุรกิจ  บริษัทฯ จึงมี

เจตจํานงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตลอดเวลา 

4.  จรรยาบรรณตอคูคา 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะใหการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอท้ังสองฝาย  หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําให

เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  รวมท้ังปฏิบัติตามพันธะสัญญาใหขอมูลท่ีเปนจริง  รายงานท่ีถูกตอง  การเจรจา

แกปญหาและหาทางออกต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ 

5. จรรยาบรรณตอคูแขงขันทางการคา 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล  ภายใตกรอบแหง

กฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันการคาไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล 

6.  จรรยาบรรณตอเจาหน้ี 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามสัญญาท่ีมีตอเจาหน้ีทุกรายทุกประการ 

7.  จรรยาบรรณตอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ท่ีมีคุณคา

ย่ิงจึงเปนนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะใหการปฏิบัติท่ีเปนธรรม  ท้ังในดานโอกาส  ผลตอบแทน  การแตงต้ังโยกยาย  

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ 

8. จรรยาบรรณตอสังคมและสวนรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมใหความสําคัญกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นท่ีหนวยงานของบริษัทฯ ต้ังอยูและเปนนโยบายของบริษัทฯ 

เชนเดียวกันท่ีจะยึดม่ันปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี  ทั้งในดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรม

ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางครบถวน  มุงม่ันท่ีจะใชความพยายามอยางตอเนื่องท่ี

จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของส่ิงแวดลอมและการดูแลความปลอดภัยท้ังท่ีดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและ

ชุมชน 
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1.5  บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินการจัดซื้อ 

และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม    

  ใช  ไมใช  

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในดานตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางรัดกุม 

เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรัดกุม รวมท้ังบทลงโทษหากฝาฝนเพ่ือปองกันการทุจริต ดังน้ี 

1. ระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติ 

2.  ระเบียบการจัดซื้อและส่ังจาง    

3. ระเบียบการควบคุมสินเชื่อ     

4. ระเบียบการบริหารคลังพัสดุ   

 
 

1.6  ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพ่ือประโยชนของบริษัท

ในระยะยาวใชหรือไม      

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม     

 1.  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมไวในประกาศจรรยาบรรณในการ               

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจนเพ่ือใชเปนแนวทางและยึดถือในการปฏิบัติงาน 

2.  บริษัทฯ มีนโยบายผลิตสินคาที่มีคุณภาพ  และรักษาคุณภาพสินคาใหถูกตองตรงตามขอตกลงซื้อขาย

เปาหมายในระบบคุณภาพ  (ISO 9001: 2000) ซึ่งมีเปาหมายดังน้ี 

1.  การบริการลูกคาสมํ่าเสมอสงมอบผลิตภัณฑใหลูกคารวดเร็วและตรงเวลา    

            2.  ปฏิบัติตามขอตกลงของลูกคาลดการรองเรียนตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจอยางตอเน่ือง 

3.  การดําเนินงานกับผูขายอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีเพ่ือใหม่ันใจวา   

   ผลิตภัณฑท่ีสั่งซื้อจะมีคุณภาพตามขอกําหนด 

4.  ผลิตภัณฑมีคุณภาพตามขอกําหนดมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนปรับปรุงกระบวนการอยาง     

ตอเน่ืองและลดของเสียในกระบวนการผลิต 

5.  พนักงานไดรับพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหมีความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานระบบ   

บริหารคุณภาพ  ISO9001:2000 โดยมีการตรวจติดตามการรักษาระบบจากหนวยงานนอก     

ทุก 6 เดือน และ ตรวจติดตามโดยแผนกระบบมาตรฐานทุกเดือน 

3.  บริษัทฯ มีนโยบายทางการเงิน เพ่ือใหมีการรับเงินและชําระเงินใหคูคาตรงตามกําหนดเวลา 
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สวนท่ี 2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)  
    การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ

ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม  บริษัทขยายงานอยาง

รวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอกท่ีสําคัญ 

เชน  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคาทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปน

ตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนําพาบริษัทใหรอดพนจากอันตรายดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ี

อยางสมํ่าเสมอ  ดังน้ี 

( 1 )   พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ 

                           (Identification of risk) 

( 2 )   วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ันๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ันๆ จะเกิดข้ึน  

                           (Analysis of risk) 

( 3 )   กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

  

2.1  บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยเส่ียงท้ัง

ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม    บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงของธุรกิจโดยผูบริหารและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

พรอมท้ังกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น   ดังตอไปนี้ 

1.  ความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 
 

 1.1  ความเสี่ยงการควบคุมการใชใยหินจากภาครัฐ  
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการท่ีภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายและออกกฎเกณฑใหมผลักดัน

ใหมีการลด ละ และเลิกการใชใยหินอยางตอเน่ือง ซึ่งมีผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทฯ ไดกําหนด

แนวทางปองกันความเส่ียงน้ีโดยจัดใหมีผูรับผิดชอบติดตามขอมูล กฎเกณฑ และนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

อยางตอเน่ือง เพ่ือศึกษาและวิเคราะหผลกระทบรวมท้ังหารือรวมกันระหวางผูผลิต ผูเชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือชี้แจง

และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอภาครัฐ และหาวิธีปฏิบัติในการตอบสนองกฎเกณฑและนโยบายของภาครัฐให

เหมาะสมกับบริษัทฯ รวมท้ังบริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีไมมีสวนประกอบของใยหินออกสู

ตลาดอยางตอเน่ือง 
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1.2  ความเส่ียงดานราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก 

 ปูนซีเมนต เปนวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ถึงแมความตองการปูนซีเมนตภายในประเทศจะลดตํ่าลง อัน

เน่ืองมาจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แตดวยปจจัยท่ีมีผลกระทบตาง ๆ สงผลตอตนทุนของผูผลิตปูนซีเมนต

เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหราคาปูนซีเมนตปรับเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดผลกระทบในเร่ืองน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการสั่งซื้อปูนซีเมนตจาก

ผูผลิตหลายราย รวมท้ังเพ่ิมวิธีการขนสงหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในเร่ืองราคาและบริการ 

ใยหิน  ปจจุบันใยหินยังเปนหน่ึงในวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ท่ีมีความเส่ียงท้ังเร่ืองปริมาณและราคา อัน

เน่ืองมาจากความตองการเพ่ิมขึ้นในประเทศจีนและประเทศอินเดีย ในขณะเดียวกันผูผลิตหลายรายโดยเฉพาะ

ผูผลิตในประเทศแคนาดา สูญเสียรายไดจากการท่ีเงินดอลลารสหรัฐออนคาลง จึงชดเชยดวยการปรับข้ึนราคา 

บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองน้ี โดยใชวิธีการส่ังซื้อเปนรายป และปรับสัดสวนการซ้ือจากผูผลิตท้ัง 5 รายให

เหมาะสม สวนกรณีท่ีสายเดินเรือของหลายประเทศออกกฎหามไมใหบรรทุกใยหิน ทําใหเหลือสายเดินเรือใหเลือก

ลดลง บริษัทฯ จึงรวมมือกับผูผลิตวางแผนการจัดสงใหเหมาะสม เพ่ือลดปญหาการขนสงสินคา 
 

1.3  ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของตนทุนคาขนสง  
เน่ืองจากสินคาของบริษัทฯ เปนสินคาหนักและมีโอกาสแตกเสียหายงาย ดังน้ันตนทุนการขนสงไปยังราน

ลูกคาจึงเปนตนทุนหลักสวนหน่ึง และการข้ึนราคาอยางตอเน่ืองของนํ้ามันดีเซล สงผลโดยตรงตอตนทุนการขนสง

ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการเพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาวดังน้ี 

• จัดเสนทางการว่ิงของรถบรรทุกใหเหมาะสมและจัดบรรทุกใหเต็มเท่ียว 

• เพ่ิมการวาจางรถบรรทุกท่ีว่ิง 2 ขา คือมีสินคาท้ังไปและกลับ ซึ่งจะมีตนทุนตํ่ากวารถบรรทุก 1 ขา 

• ใชการขนสงแบบผสมผสาน (Multimodal transportation) ระหวางรถกับเรือในพ้ืนท่ีภาคใต  

• สงเสริมใหลูกคาจัดรถบรรทุกในพ้ืนท่ีมารับสินคาเอง โดยบริษัทฯ ชวยเหลือคาขนสงบางสวน ซึ่งถูก

กวาบริษัทฯ ขนสงสินคาเอง 

• สงเสริมใหผูรับขนสงท่ีทําสัญญาขนสงผลิตภัณฑกับบริษัทฯ ปรับปรุงรถเพ่ือใชพลังงานทดแทนอื่นๆ 

เชน NGV โดยปจจุบันมีรถในกลุมน้ีประมาณ 10%  และจะเพ่ิมข้ึนเปน 50% ในป 2551  
 

1.4  ความเสีย่งจากการหยุดชะงักของเคร่ืองจักร 
ในสภาวะการขายและการผลิตต้ังแตป 2549 เพ่ิมขึ้นท้ังในเชิงปริมาณและความหลากหลายในสินคาท่ีทํา

การผลิต ทําใหตองเดินเคร่ืองจักรอยางตอเน่ือง การหยุดเคร่ืองจักรใด ๆ รวมท้ังการซอมบํารุงประจําป หรือการเกิด 

Machine Break Down อาจสงผลตอแผนการสงมอบสินคาใหลูกคาได ฝายวิศวกรรมไดกําหนดแผนการซอมบํารุง

เปนรายป เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถทําการผลิตไดอยางตอเน่ือง อาทิเชน 
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• ใชระบบ Preventive Maintenance จัดเก็บขอมูลประวัติการซอมบํารุง การกําหนดแผนงาน  การ

ติดตามประมวลผล และการเตรียมความพรอมของ Spare Parts ไวรองรับตามแผนงาน 

• เตรียมแผนงานซอมบํารุงประจําปโดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการวางแผนงาน จัดกลุม

ชิ้นสวนตาง ๆ พรอมทําการทดสอบ เพ่ือลดระยะเวลาหยุดเครื่องจักรลงไดประมาณ 7-15 วัน 
 

1.5  ความเส่ียงจากการแขงขันดานราคาสินคา 
บริษัทฯ ยังเผชิญความเส่ียงจากการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะสินคากระเบ้ืองคอนกรีต อันเน่ืองมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และผูผลิตหลายรายยังมีกําลังการผลิตสวนเกิน บริษัทฯ ไดดําเนินการเพ่ือบรรเทาความ

เสี่ยงในเรื่องน้ีโดยเนนเร่ืองคุณภาพการใหบริการเปนหลัก รวมท้ังบริการติดตั้ง การจัดสงสินคาท่ีตรงตอเวลา การ

บริการกอนและหลังการขาย เพ่ือสรางความแตกตางท่ีดีกวา รวมทั้งการนําผลิตภัณฑใหม ๆ ท่ีมีตนทุนตํ่าออกสู

ตลาดอยางตอเน่ือง 

2.      ความเสี่ยงดานการบริหารและการจัดการ 

2.1   ความเสีย่งดานการบริหารและการจัดการของผูถือหุนรายใหญ 

บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท 

มายเรียด วัสดุ จํากัด มีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทรอยละ 73.33 และรวมกับหุนท่ีถือโดยกรรมการท่ี

เปนตัวแทนของบริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด แลวจะมีสัดสวนการถือหุนเกินรอยละ 75 ซึ่งจะทําให บริษัท มายเรียด 

วัสดุ จํากัด สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดท้ังหมด อยางไรก็ตาม บริษัทก็ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี

สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี (Good Corporate Governance) อยางจริงจังและเปน

รูปธรรม โดยใชหลักความมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานมีการดําเนินงานและเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

2.2   ความเสี่ยงดานการบริหารการเงิน       
        บริษัทมีความเส่ียงจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและอะไหลจาก

ตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังการสั่งซื้อเคร่ืองจักรและอุปกรณตาง ๆ ทําใหบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได  

บริษัทไมมีนโยบายในการกูเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ สวนหน้ีการคาในธุรกรรมปกติท่ีเกิดจากการ

นําเขาวัตถุดิบ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีใชในการผลิตกระเบ้ืองหลังคาก็มีมูลคาต่ํามากเม่ือเทียบกับคาใชจายรวม 

บริษัทจึงไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนนอยมาก นอกจากน้ัน การสงออกสินคาเปนเงิน

สกุลตางประเทศ ก็ยังเปนการดําเนินการท่ีจะชวยลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึนจากความผันผวนของเงินตรา
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ตางประเทศสวนท่ีจะเกิดจากภาระหน้ีการคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศที่บริษัทมีจํานวนเล็กนอยไดอีกทางหน่ึงดวย 

(Natural Hedge) 

 
3.    การบริหารความเสี่ยง  
 บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการตางๆ เพ่ือประเมินความเส่ียงและกําหนดมาตรการลดความเส่ียง ดังน้ี 

3.1  จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และสํานักงานตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินความ

เหมาะสมในการดําเนินงานของแตละหนวยงานตามหลักเกณฑของระบบควบคุมภายในที่ดี 

3.2  จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Committee) เพ่ือประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ

หามาตรการลดความรุนแรง รวมท้ังการปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3.3  มีการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทฯ ไดแก อาคารสํานักงาน รถยนต สินคาและวัตถุดิบ เปนตน 

เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.4  มีการทําการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาท่ีบริหาร (Directors & Officers 

Insurance – EPL Insurance) เปนประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและการชดใช

คาเสียหายใหแกบริษัทฯ เพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกับบริษัทฯ คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

3.5  จัดต้ังคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (OHSAS 

18001:1999 SGS) เพ่ือดําเนินการตามนโยบายบริษัทและสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

3.6  จัดต้ังคณะกรรมการบริหารคุณภาพในการผลิตท้ังในระบบโรงงานและสวนสํานักงาน (ISO 9001 : 

2000 SGS) เพ่ือบริหารระบบผลิตใหผลิตสินคาใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอ การบริการท่ีประทับใจและปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง 
 

2.2  บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา  เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดขึ้น  

  ใช   ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม    บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม เพ่ือประเมินเหตุการณ

ท่ีจะทําใหเกิดปจจัยท่ีเปนความเส่ียง กรรมการบริหารความเส่ียงของแตละสายงานจะเปนผูวิเคราะหเหตุการณท่ี

เกี่ยวของ  และเสนอแนวทางแกไขในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือขอความเห็นชอบในท่ีประชุม 

และนําแนวทางแกไขไปปฏิบัติตอไป   
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2.3  บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการในการ

ลดความเสี่ยงเหลาน้ัน ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม     บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องปจจัยความเส่ียง จึงกําหนดใหคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมีหนาท่ีติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของความเส่ียง รวมท้ังเสนอมาตรการในการลดความเส่ียงในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หากมาตรการใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมมีประสบการณใน

การบริหารความเสี่ยง ก็มีนโยบายในการสรรหาผูท่ีมีความรูความชํานาญเขามาเปนท่ีปรึกษา และพัฒนาทีมงานให

มีความรูความสามารถในการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล     

 

2.4  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใช

หรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม    คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดแจงใหกรรมการทุกคนในการประชุมผูบริหาร เพ่ือรับทราบ

แนวทางและมาตรการปองกันความเส่ียงทุกระดับเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึน ซึ่งกรรมการท่ีเปนผูจัดการฝายแตละสาย

งานจะเปนผูแจงใหพนักงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบรับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 

 

2.5  บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว 

 ใช                                                                             ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม  บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานของแตละ

หนวยงานทุกไตรมาสเพ่ือประเมินและวิเคราะหความเส่ียงน้ันๆ 
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สวนท่ี 3    การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)  
    การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางท่ี

ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและทุกคนในบริษัทปฏิบัติตาม ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก  

   ( 1 )   การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม 

   ( 2 )   มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 

   ( 3 )   มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ี  

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 

   ( 4 )   การกําหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ 
 

3.1  บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ

เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน

และอํานาจในการอนุมัติของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมีความคลองตัว 
 

3.2  บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพ่ือเปนการ

ตรวจสอบซึ่งกันและกันใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและ (3) 

หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน  3  ดาน  ดังน้ี 

  1. หนาท่ีอนุมัติจะเปนไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติ 

  2. หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีเปนหนาท่ีของฝายบัญชีและการเงิน  และงานขอมูลสารสนเทศเปน 

หนาท่ีฝายเทคโนโลยีและระบบมาตรฐาน   

  3. หนาท่ีการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  เปนหนาที่ของฝายทรัพยากรบุคคล 
    

 

3.3  ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม  

  ใช                                                                  ไมใช                                                 ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองน้ี  และจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 

คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยมีมาตรการดังน้ี 
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 1.  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 บริษัทฯ กําหนดการอนุมัติรายการระหวางกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะไม

สามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได โดยจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอน

ทํารายการดังกลาว หรือกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการใหความเห็นในรายการใดๆ บริษัท

จะตองจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประกอบการพิจารณา

กล่ันกรองกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ โดยบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 
 

 2.  มาตรการคุมครองผูลงทุน 
 บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการคุมครองผูลงทุนท่ีสามารถตรวจสอบไดภายหลังกลาวคือ บริษัทฯ จะเปดเผย

รายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และบริษัทฯ

จะจัดใหมีการรับรองโดยใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและสมเหตุสมผลของรายการ

ระหวางกันดังกลาว เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี  
 

3.4  ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม

น้ันเทาน้ันใชหรือไม  

  ใช                                                                  ไมใช                                                  ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ กําหนดการอนุมัติรายการระหวางกัน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะไม

สามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได โดยจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอน

ทํารายการดังกลาว  
 

  

3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน

สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms' length basis) ใชหรือไม  

  ใช                                                                  ไมใช                                                  ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ กําหนดการอนุมัติรายการระหวางกัน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะไม

สามารถอนุมัติรายการที่เก่ียวของกับตนได โดยจะดําเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอน

ทํารายการดังกลาว เพ่ือความถูกตองและเปนกลางโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท เสมือนเปนรายการท่ีทํา

กับบุคคลภายนอก     
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3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติทําธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ

ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอด

ระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหน้ีตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ

สัญญา เปนตน)  

   ใช                                                                     ไมใช                                              ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ ไดประกาศจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจท่ีควรปฏิบัติตอลูกคา  คูคา และเจาหน้ีอยาง

เปนธรรมไวอยางชัดเจน เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานใชเปนแนวและยึดถือในการปฏิบัติ และไดมีการติดตามให

ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวอยางสมํ่าเสมอ 
 

 

3.7  กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูเกี่ยวของ

ดังกลาวนําโอกาสหรือผลประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม  

  ใช                                                                       ไมใช                                             ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม    บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ไวอยาง

ชัดเจน ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน  พรอมท้ังได

กําหนดบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  
    

 

3.8  ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารใน

บริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม  

  ใช                                                                       ไมใช                                             ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม    บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม   

 

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม ท้ังน้ี เพ่ือลด

ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม  บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน 

1. ประมวลรัษฎากร  

2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) 

3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 
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4. ประกาศและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) 

5. กฎหมายของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   

6. กฎหมายท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535,  

7. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะสิ่งแวดลอม 

8. และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

3.10  ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน

ลักษณะน้ันอีกหรือไม  

  ใช                                                                    ไมใช                                  มีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม      บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะน้ัน  โดยบริษัทมีมาตรการในการ

ติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของตามขอ 3.9 อยางสมํ่าเสมอ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    บริษัท  กระเบื้องหลงัคาตราเพชร  จํากัด (มหาชน) 
                                                                                                       

 15 

 

สวนท่ี 4    ระบบสารสนเทศและสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)  
    หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง   ไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ  

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ 

ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปน

อยางย่ิงและเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ

ดังน้ี    

   ( 1 )  มีเน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 

   ( 2 )  มีความถูกตองสมบูรณ 

   ( 3 )  มีความเปนปจจุบัน 

   ( 4 )  มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

   ( 5 )  มีการจัดเก็บท่ีดี 
 

4.1  ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพ่ือให

คณะกรรมการใช ประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตางๆไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให

พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน )  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความจําเปนในดานการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา

ระบบงานและการจัดการใหมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงท่ัวท้ังองคกร จึงไดวาจาง บริษัท อิลิแกนท คอนซัลแตนท 

จํากัด ใหเขามาศึกษาและวิเคราะหระบบงานตาง ๆ ของบริษัทฯ และประเมินระบบสารสนเทศท่ีใชในปจจุบัน 

รวมท้ังการเสนอแนวทางและคัดเลือกระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองคกรท่ีเหมาะสม ซึ่งไดให

ขอสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โดยการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมดสู Enterprise Resources 

Planning (ERP) โดยเลือกใชระบบซอฟแวร  (Software) ของ SAP รุน ECC6 เขามาใชแทนระบบเดิม ท่ีสามารถ

รองรับความตองการของบริษัทฯ ไดในปจจุบันและอนาคต โดยมีฟงกชั่นการทํางานใหมๆ ทําใหการพัฒนาสามารถ

ตอยอดท่ีตอเน่ือง  โดยวาจางท่ีปรึกษาบริษัท เน็กซัส ซิสเต็ม รีซอส จํากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ

ติดต้ังระบบฐานขอมูล ใหมาติดต้ังระบบซอฟแวร  (Software) ของ SAP  เพ่ือเปนฐานในการจัดเก็บขอมูลแบบ 

Real Time และเชื่อมโยงท้ังองคกร เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการท่ีรวดเร็วและแมนยํามากขึ้น โดยระบบ

ใหมสามารถดําเนินการไดในวันท่ี 2 มกราคม 2551 
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4.2 กรรมการบริษัท ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอ

การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม    ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการมีเวลาพิจารณา

ลวงหนาทุกคร้ัง อยางนอยในระยะเวลาขั้นตํ่าตามกฎหมายกําหนด สําหรับการประชุมผูถือหุน บริษัทฯไดกําหนดไว

ในขอบังคับของบริษัทฯ ใหจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดลวงหนาไมนอย

กวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน

ติดตอกันกอนวันประชุม 
   

 

4.3  รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน

การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือขอสังเกตของ

กรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณาความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีการบันทึกขอซักถาม ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการไวในรายงานการประชุม

กรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของ

กรรมการได  
  

 

4.4  บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก

ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารแยกไวเปนหมวดหมู  เชน  ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญจาย, ใบโอนบัญชี 

และเอกสารประกอบการลงบัญชีตางๆ โดยจัดเก็บเปนรายเดือน รายป พรอมท้ังไดมีการจัดสถานท่ีและอุปกรณ

สําหรับรองรับการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไวอยางเพียงพอ  
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4.5  คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป

และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ี

คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง  

  ใช  ไมใช 
 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ ไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ

บริษัทโดยมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุมัติจากภายนอก    
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สวนท่ี 5    ระบบการติดตาม (Monitoring)  
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บริษัทควรตองติดตามอยางสมํ่าเสมอ

วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินการอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรุง

แกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  

  

5.1  กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย

บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว  

  ใช                                                                  ไมใช                                         ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ โดยกําหนดเปนงบประมาณประจําป และ

ประจําเดือน โดยผูบริหารแตละหนวยงานจะตองรายงานผลการดําเนินงานเปรียบเทียบเปาหมายท่ีกําหนด ให

คณะกรรมการชุดตางๆ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการจัดการ ประกอบดวยผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการข้ึนไป ซึ่งไดรับการแตงต้ัง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 กําหนดใหมีการประชุมทุกสัปดาหเพ่ือสรุปผลงานท่ีเกิดจริง

เปรียบเทียบกับเปาหมายของฝายขาย ฝายผลิต ฝายวิศวกรรม ฝายเทคโนโลยี และฝายบัญชีและการเงิน โดย

มุงเนนในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับเปาหมาย เพ่ือปรับแผนกลยุทธใหทันกับเหตุการณอยางใกลชิด รวมท้ังรายการท่ี

ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการ  

2. คณะผูบริหาร ไดแก ผูบริหารต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป กําหนดใหมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับเปาหมายตอกรรมการผูจัดการทุกเดือน   

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง แตท่ีผานมาไดมีการประชุมทุก

เดือน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายในปน้ีและเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานใน

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
   

 

5.2  กรณีท่ีผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช                                          ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม    ตามท่ีคณะกรรมการจัดการไดกําหนดใหมีการประชุมทุกสัปดาหเพ่ือสรุปผลงานท่ีเกิดจริง โดย

มุงเนนในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับเปาหมาย เพ่ือการปรับแผนกลยุทธใหทันกับเหตุการณอยางใกลชิด โดยฝายบริหาร

แตละสายงาน จะเสนอแผนการแกไข  พรอมท้ังไดติดตามผลการแกไขอยางใกลชิด และนํามารายงาน

ความกาวหนาในการประชุมทุกสัปดาหจนกวาปญหาไดรับการแกไข 
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5.3  บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่าเสมอ ใชหรือไม 

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในที่ไดกําหนดแผนการตรวจสอบไวลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ  

  

5.4  กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา  

  ใช  ไมใช                                          ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลของบริษัทฯ ตองรายงานผลการตรวจสอบตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ และเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา โดยกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในกฎบัตรท่ี

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

    
 

5.5  เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช                                          ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   กรณีดังกลาวหากพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ตองรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทันที เพ่ือ

พิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควรและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 

    
 

5.6  บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

ใชหรือไม  

  ใช  ไมใช 

ขอมูลเพ่ิมเติม   สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล จะรายงานผลการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง และ

ติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ตอไป 
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5.7  บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต 

หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอ

ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

  ใช                                                                       ไมใช                               ไมมีกรณีดังกลาว 

ขอมูลเพ่ิมเติม   บริษัทฯ มีนโยบายใหฝายบริหารมีหนาท่ีตองรายงานเหตุการณดังกลาวทันที  หากพบวาจะกระทบ

ตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

    

 


