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2
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนใน
บริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตย
สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน
การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวเปนประจําทุกป และมีการ
ทบทวนอยางสม่ําเสมอทุกๆไตรมาส โดยมีการจัดทํางบประมาณแยกตามผลิตภัณฑที่เปนตัวสะทอนการดําเนินธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ และแผนการดําเนินงาน ทั้งในการเพิ่มยอดขาย และ การควบคุมคาใชจาย
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา
การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแก
พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกิน
ความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
; ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทฯมีการทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงผลประกอบการของ
บริษัทฯในอดีต กับเปาหมายในการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมดวย เพื่อนําไป
กําหนดเปาหมายของบริษัทฯที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดมีการจัดแบงแยกความรับผิดชอบและหนาที่การปฏิบัติงานออกเปนฝายตางๆอยางชัดเจน คือ
ฝายการขายและการตลาด และ ฝายอํานวยการ ซึ่งจะมีเจาหนาที่บริหารอาวุโสของแตละฝายเปนผูรับผิดชอบและเปน
ผูกระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไปใหพนักงานในฝายตางๆตอไป อยางเชน ฝายบริหารผลิตภัณฑและสื่อสาร
ฝายพัฒนาโครงการใหม ฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝายซอมเปลี่ยนและบริการลูกคา และ ฝายโลจิสติคและสายการ
ประกอบ เปนตน โดยการแบงโครงสรางใหญของบริษัทฯในลักษณะนี้จะชวยทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
คลองตัว และนอกจากกระจายอํานาจแลวบริษัทฯยังมีการกําหนดเปาหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ดวย
1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม
; มี
 ไมมี
บริษัทฯมีการจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ
และพนักงาน (Code of Conduct) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเปนหลักการปฏิบัติของ
พนักงาน และไดประกาศใหพนักงานทุกคนทราบชัดเจน โดยมีฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการดูแล

3
1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซือ้
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานที่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรในเรื่องที่เกี่ยวของกับการทําธุรก
รรมดานการเงิน การจัดซื้อและการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบใชในการควบคุมดูแล และลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายและเปนการปองกันการทุจริต
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคา และคูสัญญาอยางเปนธรรม ทั้งทางดานราคาและการบริการที่ดี
โดยยึดถือความซื่อสัตยและสุจริตในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทฯมีความมุงมั่นในการควบคุมมาตรฐาน และ
คุณภาพของสินคา ที่ออกสูผูบริโภคใหเปนสินคามี่มีคุณภาพ และ เหมาะสมกับราคา ตลอดจนบริการหลังการขาย

4
สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะ
นําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง ดังกลาวไดนั้น 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
บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงในสวนที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
อยางเชน ดานการเงิน และ การบริหารจัดการสินคาคงคลัง เปนตน
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
 ไมมี
ฝายบริหารไดมีการวิเคราะหปจจัยในแตละความเสี่ยง โดยคํานึงถึงเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นได

2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
ฝายบริหารไดมีการประชุมเพื่อติดตามสาเหตุและเหตุการณของปจจัยความเสี่ยงตามที่กลาวในขอ 2.2
รวมทั้งทําการวิเคราะหเพื่อกําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น และเพื่อการแกไขปรับปรุงในอนาคต
2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดไว
ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการประชุมและการอบรมพนักงานถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงแลว

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว หรือไม และ
ผลลัพธที่ออกมาเปนอยางไร

5
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
ไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแต
ละระดับเปนลายลักษณอักษร ไวอยางชัดเจน
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3)
หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานนี้อยางชัดเจน เพื่อทําใหสามารถตรวจสอบธุรก
รรมระหวางกันไดอยางสะดวก
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและระเบียบในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับของสํานักงาน กลต. และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางเครงครัด
3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรก
รรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ผูมีสวนไดเสียในธุรกรรมจะไมเขารวมการพิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวทั้งนี้ โดยเปนไปตาม
นโยบายและระเบียบในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัทฯ
3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษทั
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปนสําคัญ
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3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ไดมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงตลอดระยะเวลาผูกพันแลว
3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสว นตัวดวย ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
มาตรการพิจารณาความขัดแยงทางผลประโยชน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ มีการกําหนดใหครอบคลุมถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับการนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทฯ ไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัวแลว
3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนด
ทิศทางใหบุคคลที่บริษัทฯแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาว
3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
; มี
 ไมมี
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดําเนินงานของบริษัทฯเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
3.10
ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปน
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปน
สิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนการประชุมทุกครั้ง
รวมทั้งขอชี้แจงเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
; ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน  ไมใช
มีการออกหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในวาระตางๆ ที่กรรมการจําเปนตองใชในการตัดสินใจ
กอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน
4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดจัดทํา รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้ง
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น อยางละเอียด และ เปนขั้นตอน โดยแสดงรายละเอียดของแตละวาระวาวาระดังกลาว
ตองการใหคณะกรรมการพิจารณารับทราบหรือพิจารณาอนุมัติรวมถึงมีการบันทึกขอซักถาม ความเห็นหรือขอสังเกต
ในรายงานการประชุมดังกลาวดวย
4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการเก็บเอกสาร และจัดเปนหมวดหมูอยางชัดเจน สามารถคนหาไดงาย

8
4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
; ใช
 ไมใช
นโยบายบัญชีของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานบัญชี และผูสอบบัญชีไดรับรองและแสดงรายละเอียดไวในงบ
การเงิน
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มี
การปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการมีการติดตามประเมินผลประกอบการ และเปรียบเทียบกับเปาหมายที่บริษัทกําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอ ถามีผลแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จะตองแจงคณะกรรมการถึงเหตุผลอยางละเอียด
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
มีการตรวจสอบและดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอจากผูสอบบัญชี
ภายนอก นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดจัดตั้งหนวยงานกํากับและตรวจสอบภายในขึ้น โดยขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา
5.5
เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว

5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
; ใช
 ไมใช
ในกรณีที่มีขอบกพรองตองรายงานความคืบหนาในการแกไขแกกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 ใช
 ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
ปจจุบนั บริษัทฯ ยังไมมีเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมายหรือมี
การกระทํา ที่ผิดปกติอื่นที่อาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ แตในกรณี
หากบริษัทฯมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่กําหนดใหผูบริหาร และ/หรือพนักงานสามารถรายงานตรงตอ
คณะกรรมการของบริษัทฯไดโดยทันที

