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แบบประเมินนีจ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ:งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี:ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ส่ วนที: 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมทีดีซงึ เป็ นรากฐานที
สําคัญของระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ผล ดังนัน+ จึงมีความจําเป็ นทีต้องสร้ างสภาวะหรื อปั จจัย
ต่าง ๆ ซึงเอื อ+ ให้ ระบบการควบคุม ภายในดําเนิ น ไปได้ ตามที บ ริ ษัทมุ่ง หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศการ
ควบคุมเพือส่งเสริ มให้ ทุกคนในบริ ษัทตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การทีฝ่าย
บริ หารให้ ความสําคัญต่อความซือสัตย์ สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิ จ การจัดการโครงสร้ างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติทีเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้ น

1.1 คณะกรรมการได้ ดูแลให้ มีการกํ าหนดเป้าหมายการดําเนิ นธุรกิจทีชัดเจนและวัดผลได้ เพื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ มีการจัดทําแผนธุรกิจและแผนดําเนินงาน โดยมีการกําหนดตัวชี +วัดผลไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร ทําให้ พนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั ิงาน พร้ อมทัง+ บริ ษัทได้ มีการประกาศให้ พนักงานได้
ทราบโดยทัว กัน
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานแล้ วว่า การตังเป
+ ้ าหมายได้ ดําเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที กําหนด ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ ถึงการให้
สิงจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนทีเกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะทีอาจนําไปสูก่ ารกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตังเป
+ ้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ มีการกําหนดเป้าหมายเกียวกับยอดขายในแต่ละเดือน ทังนี
+ ผ+ ้ ูบริ หารได้ มีการตรวจสอบ
รายงานยอดขายและการผลิตเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการเปรี ยบเทียบกับผลดําเนินงานในอดีต
1.3 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

1.4 บริ ษัทมีข้อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
รวมทังบทลงโทษหากมี
+
การฝ่ าฝื น หรื อไม่

 มี

 ไม่มี

1.5 บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน
การจัดซื +อ และการบริ หารทัว ไปทีรัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน การ
จัดซื +อ และการบริ หารทัว ไป ซึง มีความรัดกุมอย่างเพียงพอและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ โดยบริ ษัทได้ มี
การตรวจทานการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ
1.6 ในการกํ า หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได้ คํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ นธรรมต่ อ คู่ ค้ า
เพือประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ มีการกําหนดนโยบายและขันตอนการปฏิ
+
บตั ิงาน โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่ค้า และ
ความเสมอภาค ทังนี
+ +เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว

ส่ วนที: 2 การบริ หารความเสี:ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิ จของบริ ษัทย่อมดําเนิ นการอยู่ท่ามกลางความเสียงทางธุรกิ จตลอดเวลา โดย
สาเหตุของความเสียงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซือสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษัทขยายงาน
อย่างรวดเร็ วเกิ นไปทํ าให้ ระบบงานไม่สามารถรองรั บได้ หรื อการกํ ากับดูแลไม่ทัวถึง เป็ นต้ น และปั จจัย
ภายนอก เช่น การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า ทําให้ มีผลกระทบต่อส่วนแบ่ง
การตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี + การทีจะนําพาให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากอันตรายทีเกิดจากความเสียงดังกล่าวได้ นนั +
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อไปนี +อย่างสมําเสมอ
(1) พิ จารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี ยงที บริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสียงนัน+ ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสทีความเสียงนัน+ ๆ จะเกิดขึน+
(Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษัทมีการประเมินอย่างสมําเสมอหรื อไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างที เป็ น
ปั จจัยความเสียงทัง+ ทีมาจากภายนอกและภายใน ซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือทําหน้ าทีในการประเมินความเสียงของการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
2.2

บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจะทําให้ ปัจจัยทีเป็ นความเสียงนันเกิ
+ ดขึ +น
 มี
 ไม่มี

2.3 บริ ษัทกํ าหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสียง รวมทัง+
มาตรการในการลดความเสียงเหล่านัน+ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

2.4 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที เกียวข้ องรั บทราบและปฏิ บัติตามมาตรการบริ หารความเสียงที
กําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

2.5 บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิ บัติตามแผนการบริ หารความเสียงที กําหนดไว้ ใช่
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

ส่ วนที: 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุม การปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร เป็ นกิ จ กรรมที มี ค วามสํ าคัญ เพื อ ให้ บริ ษั ท มัน ใจว่า
แนวทางทีฝ่ายบริ หารกําหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษัท ซึง แนวทางดังกล่าว
ได้ แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีทีอาจเอื +อให้ เกิดการกระทําทีทจุ ริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน+ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที
เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพือให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

3.1 บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจและวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจนและ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังได้
+ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี + ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ น
การตรวจสอบซึง กันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าทีอนุมตั ิ (2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่

3.3 ในกรณีทีบริ ษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษัทมีมาตรการที รัดกุมเพื อติดตามให้ การทํ าธุรกรรมนัน+ ต้ องผ่านขัน+ ตอนการอนุมตั ิทีกําหนด
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.4 ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันได้
+ กระทําโดยผู้ทีไม่มีส่วนได้ เสีย
ในธุรกรรมนันเท่
+ านัน+ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.5 ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนัน+ ได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length
basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.6 ในกรณีทีได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ทีเกียวข้ อง ในลักษณะทีมีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว
(เช่น การทําสัญญาซื +อขายสินค้ า การให้ ก้ ูยืม การคํ +าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลง
กันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี +ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.7 กรณีทีบริ ษัทมีมาตรการเกียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี ที
ผู้ทีเกียวข้ องดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.8 ในกรณีทีบริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มอย่ า งสมํ า เสมอ รวมทัง+ มี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางให้ บุค คลที บ ริ ษั ท แต่ ง ตัง+ ให้ เ ป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.9 บริ ษัทมีมาตรการทีจะติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่
ทังนี
+ + เพือลดความเสียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสียงของบริ ษัท
 มี
 ไม่มี

3.10 ในกรณี ทีบริ ษัทเคยมีการกระทําทีฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิดการ
กระทําในลักษณะนันอี
+ ก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

ส่ วนที: 4 ระบบสารสนเทศและการสื:อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลัก การประการหนึง ของการปฏิ บัติ ห น้ า ที ด้ ว ยความระมัด ระวัง ไม่ว่า จะเป็ นสํา หรั บ กรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ทีเกียวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพืน+ ฐานทีมีข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลอืน ดังนัน+ การสือสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ทีเกียวข้ องจึง
เป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงและเป็ นสิงทีจะช่วยให้ เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ข้ อมูลทีมี
คุณภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี +
(1) มีเนื +อหาทีจําเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีดี

4.1 ในการเสนอเรื องให้ คณะกรรมการพิจารณา บริ ษัทได้ จัดให้ มีข้อมูลทีสําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพือให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลทีสําคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื องที
เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่

4.2 กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
+ าตามทีกฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลีย 7 วัน
 ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุม กรรมการ มี ร ายละเอี ย ดตามควรที ทํ า ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็น
หรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื องทีเสนอพร้ อม
เหตุผล เป็ นต้ น
 ใช่
 ไม่ใช่

4.4 บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ส อบบัญ ชี ว่า มี ข้ อ บกพร่ อ งในเรื อ งนี + หรื อ เคยได้ รั บ แจ้ ง แต่ไ ด้ แ ก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งนัน+ อย่ า ง
ครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

4.5 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชี ตามหลักการบัญชี ที
รับรองทัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีทีทําให้ บริ ษัทแสดงผล
ประกอบการทีคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่

ส่ วนที: 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที บริ ษัทจะดําเนิ นงานได้ อย่างมีป ระสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล บริ ษัทควรต้ องติดตามอย่า ง
สมําเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้าหมายทีวางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนือง และมี
การปรั บปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลงไป รวมทังข้
+ อบกพร่ องต่าง ๆ ได้ รับการแก้ ไข
อย่างทันท่วงที

5.1 กรณี ที บ ริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมการได้ เ ปรี ย บเที ย บผลการ
ดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
________________________________________________
______
______
__
5.2 กรณี ทีผลการดําเนินทีเกิดขึน+ มีความแตกต่างจากเป้าหมายทีกําหนดไว้ บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไข
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
________________________________________________
______
______
__
5.3 บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บัติ ต ามระบบการควบคุม ภายในที ว างไว้ อ ย่ า งสมํ า เสมอ
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
________________________________________________
______
______
__
5.4 กรณีทีบริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน บริ ษัทได้ กําหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้ อย่าง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
________________

5.5 เมื อ มี ก ารตรวจพบข้ อ บกพร่ อ งที เ ป็ นสาระสํ า คัญ ได้ มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาสัง การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.6 บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

5.7 บริ ษั ท มี น โยบายให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลัน ในกรณี ที เ กิ ด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืน
ซึง อาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
รายชื:อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื:อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
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กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบ

นพปฏล เจสัน จิ รสันติ

นายกณวรรธน์ อรัญ

กรรมการตรวจสอบ

กณวรรธน์ อรัญ
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