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แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุม ภายในดํ าเนินไปได ต ามที่บ ริ ษัท มุงหวัง เป น การสรา งบรรยากาศการควบคุม เพื่อ ส ง เสริ มใหทุ ก คนในบริษั ท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1

คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
มีการกําหนดแผนกลยุทธ แนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเปาหมายที่ชัดเจนซึ่งสามารถบรรลุได วัดผล
ได และมีการจัดประชุมระดับฝาย/แผนก เพื่อรับฟงผลของการปฏิบัติงานตามแผนและปญหาในทางปฏิบัติเปน
ประจําทุก 2-3 สัปดาห ทั้งในระดับการบริหารทั่วไปและในระดับผูปฏิบัติการ

1.2

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ได พิ จ ารณาถึ ง ความเป น ไปได ข องเป า หมายที่ กํ า หนด ตลอดจนได มี ก ารวิ เ คราะห ถึ ง การให สิ่ ง จู ง ใจหรื อ
ผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของ
บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
 ใช
 ไมใช
การกําหนดเปาหมายมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะบรรลุไดในทางปฏิบัติ และบริษัทมีการประชุมรับฟง
ปญหาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทไมมีการกําหนดสิ่งจูงใจที่เกินสมควรแกพนักงานอันอาจเปน
เหตุใหมีการทุจริตหรือตกแตงตัวเลขผลการดําเนินงาน

1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
 ใช
 ไมใช
การจัดโครงสรางองคกรเปนแบบมาตรฐานตามปกติของธุรกิจรานอาหารที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดความคลองตัวใน
การจัดการ และบริษัทไดพยายามที่จะจัดหาบุคคลากรซึ่งเปนผูบริหารระดับกลางเพิ่มเขามาเพื่อลดภาระของฝาย
บริหารทําใหสามารถดูแลกิจการในภาพรวมไดดีขึ้น และชวยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
และแผนของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4

บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการ
ฝาฝน หรือไม
 มี
 ไมมี
บริษัทมีการจัดทํา ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) เกี่ยวกับประเด็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งหากมีการฝาฝนบริษัทสามารถพิจารณาลงโทษไดตามแตกรณี
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1.5

บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมตาง ๆ และไดจัดระบบใหมีการ
แบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม โดยมีการกําหนดอํานาจในการอนุมัติตามระดับความสําคัญและมูลคาของรายการ

1.6

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดกําหนดนโยบายดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษรในขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct)
เพื่อใหพนักงานถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอคูคาและลูกคาอยางยุติธรรม
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบ ริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไม ส ามารถรองรั บ ได หรื อ การกํา กั บ ดู แ ลไม ทั่ ว ถึ ง เปน ต น และป จ จั ย ภายนอก เช น การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาให
บริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1

บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
 มี
 ไมมี
บริษัทมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และใหทุกหนวยงานประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงานของตนเอง

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไมมี
บริษัทไดวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงหลักที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท

2.3

บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทอยูในกระบวนการเริ่มตนของการจัดใหมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง ณ ขณะที่จัดทําแบบประเมินนี้
บริษัทไดผานขั้นตอนของการจัดโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งใหผูบริหารแตละหนวยงานระบุและ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในระดับหนวยงานแลว การติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของความ
เสี่ยงและการกําหนดมาตรการที่จะลดความเสี่ยงเปนขั้นตอนที่จะดําเนินการตอไป ตามที่ไดระบุไวในแผนงาน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยูแลว

2.4

บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดมีการมอบหมายใหมีคณะทํางานเพื่อการบริหารความเสี่ยงซึ่งไดมีการประกาศใหผูมีหนาที่เกี่ยวของ
ทราบตามความเหมาะสมแลว

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดติดตามใหทุกหนวยงานระบุและประเมินความเสี่ยงในระดับหนวยงาน พรอมทั้งใหมีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆ เพื่อการจัดหามาตรการในการปองกันใหเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
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ประเมินไว โดยการติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผนไดจัดทําโดยการจัดประชุมดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รายงานความคืบหนาเปนระยะ
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1

บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดมีการจัดทําตารางอํานาจอนุมัติไวโดยแยกตามประเภทของธุรกรรม และกําหนดระดับการอนุมัติตามขั้น
ของจํานวนเงินที่เกี่ยวของ

3.2

บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่ ง กั น และกั น ใช ห รื อ ไม (1)
หน า ที่ อ นุ มั ติ (2)
หน า ที่ บั น ทึ ก รายการบั ญ ชี แ ละข อ มู ล สารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ใช
 ไมใช
ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ โดยจะไมมีหนาที่ในการบันทึกบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายการที่ตนอนุมัติ และผูดูแลรักษาทรัพยสินไมมีหนาที่ในการบันทึกบัญชีและ
อนุมัติรายการ

3.3

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไมมีการทํารายการคาหรือบริการกับผูถือ หุนรายใหญ กรรมการ ผูบริห าร หรือผูที่ เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว ยกเวน การกูเงินจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน โดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ และการยืมเงินระยะยาวจากกรรมการ
ทานหนึ่ง ซึ่งรายการดังกลาวไดไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบ/สอบ
ทานจากผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและอนุมัติงบการเงินดังกลาวแลว

3.4

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
นั้นเทานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
รายการในขอ 3.3 ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบ
บัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและอนุมัติงบการเงินดังกลาวแลว
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3.5

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
การพิ จ ารณาทํ า ธุ ร กรรมได คํ า นึ ง ผลประโยชน ข องบริ ษั ท เป น หลั ก และ ถื อ เสมื อ นเป น รายการที่ ทํ า กั บ
บุคคลภายนอก

3.6

ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในสวนของการกูยืมระยะยาวจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันตั้งแตแรก หรือที่ตกลงกันตอมาในภายหลังอยางสม่ําเสมอ

3.7

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไมมีการทํารายการคาหรือบริการกับผูถือ หุนรายใหญ กรรมการ ผูบริห าร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวจึงไมมีขอกําหนดเชนนั้น และในสวนของเงินกูยืมไมไดมีประเด็นที่จะตองพิจารณาเกี่ยวกับการนําโอกาส
หรือประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว

3.8

ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบตั ิ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม

3.9

บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไมมี
บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรในแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจและแนวทางในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอบังคับในการทํางาน ระเบียบวินัยในการทํางานซึ่ง
หากฝาฝนจะมีบทลงโทษตามแตกรณี

3.10

ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปอ งกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี
4.1

ในการเสนอเรื่ อ งให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษั ท ได จั ด ให มี ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ อย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดสงเอกสารการประชุมใหกรรมการพิจารณาลวงหนาโดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
อยางเพียงพอ

4.2

กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน
 ไมใช
ในกรณีการประชุมผูถือหุนบริษัทจัดสงเอกสารลวงหนา 14 วัน หรือขึ้นอยูกบั วาระการประชุม

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ ความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ใช
 ไมใช
ไดมีการบันทึกประเด็นที่เปนความเห็นของกรรมการแตละทานในรายงานการประชุม โดยเลขานุการในที่ประชุม
ทุกครั้ง

4.4

บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
โดยทั่วไปบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู อยางไร
ก็ตามบริษัทไดรับแจงจากผูสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 วามีขอบกพรองใน
เรื่องการจัดทํารายละเอียดประกอบรายการบัญชีบางสวน ซึ่งบริษัทกําลังอยูในระหวางดําเนินการแกไข
-8-

4.5

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยไม เ ลื อ กใช น โยบายบั ญ ชี ที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท แสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
 ใช
 ไมใช
บริษัทใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1

กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัท ไดจัดใหมี การวางแผนขยายสาขาและกําหนดงบประมาณเพื่อแผนดังกลาวในแตละป รวมไปถึงการ
วางแผนทางการตลาดและกําหนดงบประมาณเพื่อดําเนินการและเพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่วางไว รวมทั้งได
มีการควบคุมตนทุนอาหารและคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อใหไดผลกําไรตามที่ตั้งเปาหมาย

5.2

กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
เชน การติดตามควบคุมตนทุนโครงการขยายสาขาอยางสม่ําเสมอ และติดตามผลของการดําเนินการวางแผน
ทางการตลาด รวมทั้งการติดตามควบคุมตนทุนอาหารในแตละเดือนสําหรับแตละสาขาใหเปนไปตามเปาหมาย

5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในรายไตรมาสโดยผูตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้บริษัทยังมีผูตรวจสอบดานคุณภาพโดยเฉพาะแยกตางหากเพื่อออก
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในสาขาเปนประจํา

5.4

กรณี ที่บ ริ ษัท มี ก ารตรวจสอบภายใน บริ ษัท ไดกํ า หนดใหก ารรายงานผลการตรวจสอบต อ งรายงานตรงต อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในไดเขาปฏิบัติงานและนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย

5.5

เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข อ บกพร อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ได มี ก ารรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ผูตรวจสอบภายในจะรายงานขอบกพรองของระบบควบคุมภายในใหแกคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และ
คณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการใหบริษัทดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบภายในโดยเร็ว
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5.6

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดใหมีการรายงานความคืบหนาโดยผูตรวจสอบภายในที่จะเขาตรวจสอบและรายงานผลในทุกไตรมาส
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ

5.7

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
ตามนโยบายของบริษัท ฝายบริหารจําเปนตอ งรายงานตอคณะกรรมการบริ ษัทโดยเร็วหากมีหรือสงสั ยวามี
เหตุการณทุจริตดังกลาว
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