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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั  ตะวันออกพาณิชยลีสซ่ิง  จํ ากัด (มหาชน)

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2546

แบบประเมินนีจ้ัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สํ าคัญ

ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุก
คนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสํ าคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริยและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาที่
อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

          !  ใช   ไมใช
คณะกรรมการ มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหพนักงานอยางชัดเจน  และมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

และวัดผล เปรียบเทียบใหตรงตามเปาหมายท่ีกํ าหนดไว อยางนอยปละ 1 ครั้ง

1.2  คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบ
คอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสม
ควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของ
บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

          !  ใช   ไมใช
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววาการต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบ

คอบ พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกํ าหนด ไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานอยางสมเหตุสมผล ระดับผลตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติตัวของพนักงาน โดยอยูภายใตกฎขอบังคับของ
บริษัท

1.3  บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
          !  ใช   ไมใช
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกร ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

สามารถตรวจสอบ และติดตามผลได
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1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งบทลงโทษ
หากมีการฝาฝน หรือไม

          !  มี   ไมมี
บริษัทมีระเบียบขอบังคับหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในองคกรที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินการจัดซื้อ
และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

          !  ใช   ไมใช
บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัด

ซื้อ และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุม สามารถปองกันการทุจริตได

1.6  ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพ่ือประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

          !  ใช   ไมใช
บริษัทปฏิบัติอยูในกรอบจริยธรรมโดยคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคาหรือผูที่เก่ียวของ โดยบริษัท

ดํ าเนินการภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภคและสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย
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สวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของ

ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรมบริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกิน
ไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียน
แปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี 
การน้ีจะทํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการ
ตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงน้ันๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงน้ันๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)

(3) กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1  บริษัทมีการประเมินอยางสม่ํ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ

          !  มี   ไมมี
บริษัทมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่อาจสงผลกระทบตอการดํ าเนิน

ธุรกิจของบริษัททุกๆ ไตรมาสหรือในกรณีที่มีปจจัยความเสี่ยงใหมๆ เกิดขึ้น  บริษัทมีการวิเคราะหและหาทาง
ปองกันปญหาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายในอนาคต

2.2  บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงน้ันเกิดขึ้น
          !  มี   ไมมี
บริษัทมีหนวยงานที่ทํ าหนาที่วิเคราะหเหตุการณตางๆ และหาทางปองกันปจจัยความเสี่ยงที่อาจกอให

เกิดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมท้ังมาตรการใน
ความลดความเสี่ยงเหลาน้ัน ใชหรือไม

          !  ใช   ไมใช
มีฝายกํ ากับดูแลและตรวจสอบเปนหนวยงานที่ทํ าหนาที่คอยติดตามความเคล่ือนไหวของปจจัยความ

เสี่ยงตางๆ รวมถึงแนวทางการแกไขเสนอใหกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไวใช
หรือไม

          !  ใช   ไมใช
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนด

ไว
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2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไวใชหรือไม
          !  ใช   ไมใช
โดยฝายกํ ากับดูแลและตรวจสอบ เปนผูติดตามและรายงานผลการติดตามตอคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ( Management Control Activities )
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสํ าคัญเพ่ือใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่

ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก
(1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารหรือผูที่เก่ียว
ของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

(4) การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัด
เจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

          !  ใช   ไมใช
บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

และเปนลายลักษณอักษร

3.2  บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการตรวจ
สอบซึ่งกันและกันใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศและ (3) หนาที่
ในการดูจัดเก็บทรัพยสิน

          !  ใช   ไมใช
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดาน ออกจากกันโดยชัดเจน  และสามารถตรวจ

สอบได โดยมีระเบียบและกฎขอบังคับของบริษัทเปนมาตรฐาน

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของกับบุคคล ดังกลาว 
บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กํ าหนด ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทมีการติดตามการทํ าธุรกรรมใหเปนไปตามกระบวนการและข้ันตอนการอนุมัติของบริษัทเสมือน
หน่ึงเปนการทํ าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

3.4 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุร
กรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

การพิจารณาอนุมัติการทํ าธุรกรรมน้ัน ไดกระทํ าโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ัน ๆ

3.5 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํ านึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms�length basis) ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทจะกระทํ าเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก
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3.6 ในกรณีที่ไดรับการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เก่ียวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ี ตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)
      ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทมีการติดตาม ใหคูสัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไวโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับ
บุคคลภายนอกทั่วไป

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เก่ียว
ของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
      ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทมีมาตรการครอบคลุมการกระทํ าในกรณีดังกลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมท้ังมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผู
บริหารในบริษัทดังกลาวถือปฎิบัติ ใชหรือไม
       ใช ไมใช        ! ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทไมมีการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมแตประการใด

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไมทั้งน้ีเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท
       ! มี ไมมี

บริษัทมีเจาหนาที่ที่ทํ าหนาที่ติดตาม ประสานงานกับสมาคมธุรกิจเชาซื้อไทย สํ านักกฎหมายธรรมนิติ
เพ่ือใหบริษัทดํ าเนินงานไปในทิศทางที่ถูกตองและสอดคลองกับธุรกิจเชาซื้อในปจจุบัน

3.10  ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํ าใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
      มี ไมมี        ! ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อการขอมูล ( Information and Communication Measure )
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการผูบริหาร 

ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวา
จะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปนสิ่งจํ าเปนอยาง
อยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณ
สมบัติดังน้ี

(1) มีเน้ือหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตางๆ อยางเพียงพอเพ่ือใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)

       ! ใช ไมใช
มีเอกสารประกอบในเรื่องที่จะพิจารณาอยางเพียงพอ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีขอมูลในการตัดสิน

ใจกํ าหนดนโยบายหรืออนุมัติกระทํ าการใดๆ

4.2  กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียงพอ
ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ํ าตามที่กฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

       ! ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย  7  วัน ไมใช
กอนการประชุมพิจารณาในเรื่องตางๆของบริษัท จะมีเอกสารนํ าเสนอเรื่องที่จะเขามติที่ประชุมแจกให

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีเก่ียวของไดทราบเพ่ือพิจารณากอนลวงหนาอยางนอย 7 วัน

4.3  รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฎิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

       ! ใช ไมใช
จะมีรายงานผลการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ หรือขอคิดเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทที่เปนขอเสนอเพ่ิมเติม

4.4  บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรือ
ไม

       ! ใช ไมใช
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บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่เก่ียวของและบันทึกบัญชีโดยยึดหลักมาตรฐานของสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

4.5  คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ี
คลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

       ! ใช ไมใช
บริษัทจัดทํ างบการเงินโดยใชมาตรฐานจากสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การท่ีบริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ํ าเสมอ

วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ืองและมีการปรับปรุงแกไข
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1  กรณีที่บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่กํ าหนดไว ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทจะมีการประชุมคณะผูบริหารเพ่ือประเมินผลการดํ าเนินงาน ทบทวนเปาหมาย ปรับเปล่ียน
นโยบายใหสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบัน ทุกเดือน หรือเมื่อเกิดเหตุการณที่อาจสงผลตอการดํ าเนินงาน
ของบริษัทอันเปนสาระสํ าคัญ  แลวนํ าเสนอผลการดํ าเนินงานตอคณะกรรมการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทจะมีประชุมคณะกรรมการผูบริหารเพ่ือหาสาเหตุของผลลัพธที่แตกตางวาเกิดจากปจจัยในเรื่องใด
พรอมทั้งหาแนวทางการแกไขในทันที

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ํ าเสมอใชหรือไม
       ! ใช ไมใช

บริษัทมีการตรวจสอบใหหนวยงานปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ โดยฝาย
กํ ากับและตรวจสอบจะติดตาม และวัดผลตามระบบท่ีวางไว

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฎิบัติงานไดอยางมีอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ  ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช

มีการทํ ารายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ
ในกรณีที่มีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้นระหวางไตรมาสก็จะเสนอรายงานเปนกรณีพิเศษ เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไข
โดยเรงดวนตอไป
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5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ ใชหรือไม
       ! ใช ไมใช

บริษัทมีการรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต 
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอช่ือ
เสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม
       ! มี ไมมี ไมมีกรณีดังกลาว

เมื่อคณะกรรมการบริหารพบความผิดปกติ หรือขอบกพรองที่คาดวาจะสงผลกระทบตอบริษัท จะราย
งานความเคล่ือนไหวที่ผิดปกติน้ันใหคณะกรรมการบริษัททราบทันที โดยอาจรายงานดวยวาจาในเบื้องตน และ
จะมีการจัดทํ ารายงานการติดตามผลเปนลายลักษณอักษรนํ าเสนอในภายหลัง


