การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รายงานทางบัญชีและการเงิน
บริ ษัทจัดให้ มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงของกลุม่ บริ ษัทที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล เพื่ อสร้ างความเชื่ อ มั่น ต่ อผู้ ถื อหุ้น และนัก ลงทุน ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าบริ ษัทสามารถบริ หารความเสี่ยงสําคัญในการประกอบธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกลุม่ บริ ษัท
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
(1) กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่ดแู ล
ให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทและฝ่ ายงานต่างๆ รวมทัง้ ติดตาม
ให้ มีการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนรายงานผลให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจําทุกปี
(2) กําหนดให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานทุกคนต้ องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง่ ระบบควบคุมภายใน
และกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทและฝ่ ายงานที่ตนสังกัด รวมทัง้ ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงปลูกฝั งให้
พนักงานมี ความรู้ ความเข้ าใจ และให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
กระบวนการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลให้ มีการประเมินผล ปรับปรุง และสอบทานระบบที่วางไว้
(3) กําหนดให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับที่ต้อง
ตะหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบตั ิงานในฝ่ ายงานของตนและความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัท โดยทุกฝ่ ายต้ องให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงต่างๆ ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้
บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และกําหนดให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดทํา
แผนธุรกิจประจําปี การบริ หารงาน การตัดสินใจประจําวัน และกระบวนการบริ หารโครงการต่างๆ
(4) กําหนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีหน้ าที่สอบทานและประเมินการควบคุมภายใน เพื่อสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ
ควบคุมและบริ หารความเสี่ยง รวมทัง้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมหรื อการดําเนินการต่างๆ
ที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของฝ่ ายงานต่ า งๆ ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ สภาพแวดล้ อม และปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) กําหนดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่ องการประเมินและการบริ หารความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ ้นในทุกๆ
ด้ าน ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและการบริ หารความเสี่ยงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนกําหนดให้ มี
การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริ หารความเสี่ยงเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อความสําเร็จในการบรรลุแผนงานหรื อเป้าหมายของบริ ษัท ต้ องได้ รับการดําเนินการดังนี ้
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o ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
o มีการประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงดังกล่าว
o จัด การความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ องตามหลัก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กํ าหนดไว้ โดยคํ านึ ง ถึ ง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องและผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากการจัดการความเสี่ยง
o ติดตามดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงของกลุม่ บริ ษัทได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสม
(6) กําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานรับผิดชอบเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส โดย
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริ ษัท ซึง่ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมาก
ทังหมด
้
ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํารายงานทางบัญชีและ
การเงิน เพื่อให้ การจัดทําบัญชีของกลุ่มบริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์ ตลอดจนยึดหลักความ
ซื่อสัตย์ ไม่มีอคติ เพื่อให้ การจัดเก็บบันทึกข้ อมูลและการจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงินเป็ นไปโดย
สุจริ ต
(2) การบันทึกรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้ อง
และเป็ นไปตามระเบียบและข้ อกําหนดของกลุ่มบริ ษัท รวมทัง้ มีเอกสาร หลักฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจที่ครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้ การบันทึกรายการทางธุรกิจเป็ นไปโดยสมบูรณ์ในระบบ
บัญชีของกลุม่ บริ ษัท ตลอดจนต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ไม่มีการบิดเบือน หรื อสร้ างรายการเท็จ
(3) คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานที่มีหน้ าที่ความผิดชอบงานบัญชีและการเงิน ต้ องตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่ วมกันที่ต้องมีต่อความถูกต้ องของรายงานทางบัญชีและการเงิน นอกจากนี ้ พนักงานที่
เป็ นผู้ทํารายการทางธุรกิจมีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดเตรี ยม และ/หรื อให้ ข้อมูลรายการทางธุรกิจต่างๆ
แก่พนักงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน
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