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สวนที่  1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคน
ในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตย
สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัด
เจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช  
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจทํา
หนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแล
ใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง 
ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่
บรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และสามารถวัดผลได โดยทุกหนวยงานตองจัดทําแผนงานประจําป เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการ และคณะผูบริหาร 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ 
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบ
แทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแก
พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกิน
ความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
คณะกรรมการ และคณะผูบริหาร มีการจัดทําแผนงานเปนประจําทุกป และไดมีการทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงาน
วาเปาหมายที่กําหนดไวมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ การแขงขัน และเปาหมายของบริษัทหรือ
ไม   
 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช   ไมใช 
บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกร โดยแบงแยกเปน 5 สายงาน ขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการ โดยทั้ง 5 สายงานยังมีการ
แบงเปนฝายตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีสํานักตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีความ
เปนอิสระ โดยวิธีการจัดโครงสรางองคกรดังกลาวทําใหเกิดระบบตรวจสอบและสอบทานซึ่งกันและกัน ในขณะที่ยัง
คงอํานวยความสะดวกตอการถายเทของขอมูล ทั้งจากบนลงลาง และลางขึ้นบน และระหวางกิจกรรมทั่วทั้งธุรกิจของ
องคกร 
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 
บริษัทยึดมั่นในการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคน และบริษัทมีภาระหนาที่รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และภาย
ใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจทําการคา และปฏิบัติตนตอ
ผูอื่น ละเวนการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายแกบริษัท และสวนรวม แมวาการกระทําดัง
กลาวดูเสมือนวาจะชวยเกื้อกูลธุรกิจแกบริษัท ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการจัดทํารางจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยา
บรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติ 
 
 1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ 
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 
กิจกรรมควบคุมตางๆของบริษัท ทุกฝายงานจะกําหนดอยูในระเบียบและคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนในองคกรที่จะตองปฏิบัติตาม โดยมีสํานักตรวจสอบภายใน และจะมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนา
ที่ตรวจสอบความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมที่มีอยูนั้นไดรับการปฏิบัติตามอยางเหมาะสมหรือไม 
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
บริษัทยึดความซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงความเปนธรรมของลูกคา/คูคา เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหลูกคา/
คูคา และบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ มีความเชื่อถือและมั่นใจในการประกอบธุรกิจรวมกับบริษัทในระยะยาว
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะ
นําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยาง
สม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification 
of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ 
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
   มี   ไมมี 
บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมที่
ดี เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัท  
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  
   มี   ไมมี 
บริษัทมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คือ พิจารณาปญหา หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงจากขอจํากัดของกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ วิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอบริษัท  โดย
ประสานหลักการรวมถึงขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และหาแนวทาง วิธีการแกปญหา เพื่อควบคุม 
และลดความเสี่ยง 
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว 
ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุด
แกผูถือหุน คุณคาที่บริษัทมุงหวัง และคาดหวังใหกรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ 
 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
ฝายจัดการปฏิบัติงานภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท 
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจ
สอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
   ใช   ไมใช 
 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
บริษัทมีนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันโดยใหมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะ
กรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ ของราย
การวาเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม  และเมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
รวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทยอยตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 
 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุร
กรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
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3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชนติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา 
เปนตน)  
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เก่ียว
ของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
บริษัทอยูระหวางการจัดทํารางจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหพนักงานไดถือ
ปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทอยูระหวางรางคําสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติ 
ใชขอมูลภายในของบริษัท หรือของกลุมบริษัทที่มีสาระสําคัญ และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของ
ตนเอง หรือผูอื่น 
 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
   มี   ไมมี 
สํานักกฎหมายของบริษัทจะใหคําแนะนําและขอคัดคานเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมาย และกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล นอกจากนี้บริษัทยังมีการวาจางที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก (Out Source)  ในบางครั้งเพื่อหารือประเด็นกฎหมายเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
อยางถูกตอง 
 
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี                                            ไมมี     ไมมีกรณีดังกลาว 
 



 8

สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอ
มูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่
จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปน และเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย……วัน   ไมใช 
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วัน ใหคณะกรรมการ
พิจารณา ในป 2545 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 
อยางไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 บริษัทไดกําหนดที่
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหเปนไปตามระยะ
เวลาขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด 
 
4.3     รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
   ใช   ไมใช 
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือ
ไม 
   ใช   ไมใช 
บริษัท มีการควบคุมความครบถวนสมบูรณของเอกสาร และสรุปรายการเพื่อบันทึกบัญชี ครอบคลุมในรายการที่
บริษัทรับผิดชอบ โดยการควบคุมดังกลาว เพื่อมั่นใจวาเฉพาะรายการที่สมเหตุผลเทานั้น ที่จะถูกบันทึกบัญชี 
 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาด
เคลื่อนจากความเปนจริง 
   ใช   ไมใช 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออนและสามารถปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง
การเงินและระบบควบคุมภายใน  
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา 
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
ขอ 5.1 และขอ 5.2 บริษัทไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายทางธุรกิจที่จัดทําไวอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อเสนอตอกรรมการบริษัทใหทราบถึงสถานะการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
บริษัทมีการจัดทําแผนงานประจําป เสนอตอ กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการบริหารทราบและเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับแผนงานบริษัท อีกทั้งยังรายงานการกํากับดูแลตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
 
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอราย
งานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย 
 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
บริษัทมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอเหมาะสมตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งขอบกพรอง
ตางๆ จะมีรายงานใหผูบริหารทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ ใชหรือไม 
   ใช      ไมใช 
สํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการจัดทํารายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง เพื่อใหคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต 
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
ฝายบริหารจะทําการตรวจสอบขอเท็จจริงโดยเรงดวน และหากเห็นวาเหตุการณดังกลาวอาจมีผลกระทบตอช่ือเสียง 
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ฝายบริหารจะแจงใหคณะกรรมการทราบโดยพลัน 
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