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แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง
ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทจัดทําแผนธุรกิจทุกป และแยกเปนแผนงานประจําปของแตละหนวยงาน รวมทั้งการกําหนด
เปาหมายเพื่อใชประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน แผนฯ ดังกลาว
ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญ เปน KPI ของหนวยงานและของบริษัท และใหใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานของทั้งองคกร
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการให
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบ
แทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
 ใช
 ไมใช
ในการการตั้งเปาหมาย มีการทําโครงการและแผนงานรองรับและมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและ
กํ า หนดเป า หมายกระจายในแต ล ะฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านได จั ด ทํ า ทุ ก เดื อ น และ
เปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงและเปาหมาย ซึ่งมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนงานใหสอดคลองและ
สามารถบรรลุเปาหมายอยางรอบคอบ ทั้งนี้ การประเมินผลงานมีทั้งสวนการวัดคาผลงานและผลสําเร็จของ
งานเปรียบเทียบกับเปาหมาย และทั้งในสวนความสามารถอื่นๆในสวนการจัดการ การพัฒนาตนเองและ
ทีมงานเปนตัวกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงาน
1.3
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
 ใช
 ไมใช

1

บริษัท กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงความคลองตัวใน
การปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ข ององค ก ร และจั ด ให มี ร ะบบงานที่ มี ก ารควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ และกําหนดใหทุกฝายใชคูมือระเบียบปฏิบัติงาน เปนแนวทางการทํางาน
1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
 มี
 ไมมี
โดย ระบุไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯนโยบายบริษัท และหัวขอ “นโยบายการขัดแยง
เกี่ยวกับผลประโยชน”
.
1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรและใชปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ตลอดจนไดมีการกําหนดโครงสราง อํานาจอนุมัติในเรื่องตาง ๆ อยางเปนลายลักษณอักษร
.
เอกสารประกอบ : วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมในธุรกรรมดานการเงิน
.
1.6
ในการกํ า หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรมต อ คู ค า เพื่ อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอคูคาดวยดี ดังนี้
.
1. ปฏิบัติตอลูกคาโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี่ยวกับ
สินคา และบริการที่ถูกตองครบถวนแกลูกคา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
.
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอมูลผูกพันตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอ
ลูกคาดวยความมีน้ําใจ
.
3. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและเจาหนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขขอใด ตองรีบแจงใหคูคาหรือเจาหนี้ทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหา
แนวทางแกไขปญหา
4. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก
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เช น การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี หรื อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค า ทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ ส ว นแบ ง
การตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น
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 การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ
 มี
 ไมมี
บริษัทฯ ไดมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอและจัด
ใหมีการทํา Control Self Assessment ในแตละหนวยงาน
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไมมี
โดยใชการประชุม Management Review ประจําเดือน เปนโอกาสในการแจงใหฝายบริหารทราบ
และรวมกันวิเคราะหถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข เพื่อ
ไมใหผลของเหตุการณนั้นมากระทบกับธุรกิจได กรณีเปนเหตุเรงดวน ก็จะเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของทันที
2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกํา หนดผูรับผิดชอบเพื่อ ใหมีการติ ดตามและเฝาระวั ง และใหดําเนินการตามแผนที่
กําหนด เพื่อควบคุมไมใหเกิดเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมถึงการวัดโอกาสและความ
รุนแรงของความเสี่ยงไดถูกทําใหนอยและบรรเทาลง
2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช

3

โดยแตละสวนงานจะมีการประชุมพนักงานระดับเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ ในการประชุมดังกลาวจะ
มีการแจงปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการปญหานั้นแกพนักงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะๆ
2.5
บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามว า หน ว ยงานต า ง ๆ ได ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กํ า หนดไว
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
โดยกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของผูบริหารแตละทานที่ดูแลรับผิดชอบแตละหนวยงานและมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปทราบเปนระยะๆ
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดจัดทําคูมืออํานาจอนุมัติ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ จัดใหมีการแยกหนาที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บทรัพยสินออก
จากกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดโอกาสในการทุจริต
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน การอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของอยางเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน
.
3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนัน้ เทานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท เป น สํ า คั ญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป น รายการที่ ก ระทํ า กั บ บุ ค คลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
โดยกําหนดให
.
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทไดรับเหมือนที่ใหกับบุคคลทั่วไป
.
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไดรับเหมือนที่ใหกับบุคคลทั่วไป
.
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทสามารถแสดงไดวาผูประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ไดป ฏิบัติในลักษณะ
เดียวกัน
.
3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.7
กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมตาม 3.3 มาตรการดั ง กล า วครอบคลุ ม
ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใช
หรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไมมี
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3.10 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เคยมี ก ารกระทํ า ที่ ฝ า ฝ น กฎหมาย บริ ษั ท มี ม าตรการแก ไ ขและป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลัก การประการหนึ่งของการปฏิบั ติห นาที่ ดว ยความระมั ดระวัง ไมว าจะเป นสํ าหรั บกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มี
คุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
 ใช
 ไมใช

4.2
กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7...วัน
 ไมใช
บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ใหคณะกรรมการกอนการ
ประชุม อยางนอย 7 วัน ตลอดจน ปฎิบัติตามกฏหมายในการเรียกประชุมผูถือหุน
4.3
รายงานการประชุ ม กรรมการ มี ร ายละเอี ย ดตามควรที่ ทํ า ให ผู ถื อ หุ น สามารถตรวจสอบ ความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น
หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน
 ใช
 ไมใช
มีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอยางเพียงพอรวมถึงขอเสนอแนะ
และความคิดเห็นของกรรมการ ที่ผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ ของ
กรรมการได
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4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
________________________________
4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ กําหนดใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยนโยบายบัญชีไดมีการ
เทียบเคียงกับที่ประกาศใชในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บ ริษัทจะดําเนิ นงานไดอยา งมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล บริษัทควรตอ งติดตามอยา ง
สม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จะเปรียบเทียบกับงบประมาณประจําป และแผนงานธุรกิจที่ไดจัดทําไว
โดยฝายบริหารจัดใหมีการประชุมและรายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายไตรมาส
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในการประชุมผลการดําเนินงานของฝายบริหารที่จัดขึ้นทุกเดือน มีการรายงานผลงานเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย และมี การเสนอแนวทางแก ไขและปรั บเปลี่ ยนแผนปฏิ บัติ งานเพื่ อ ใหผ ลงานยังสามารถอยูใ น
เปาหมายที่กําหนดแตเดิมได
5.3
บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯมีการกําหนดใหมีการตรวจสอบภายในไตรมาสละครั้ง
5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดจัดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไมมีการเขารวมของกรรมการบริหาร ดังนั้น ฝายตรวจสอบภายในหรือผูสอบ
บัญชีเองสามารถแสดงและรายงานผลการตรวจสอบและการปฎิบัติงานอยางตรงไปตรงมา
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5.5
เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
ทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในจะทําการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงและรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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