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แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึง่ เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพือ่ สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจขององคกรอยางชัดเจน ซึ่งประกอบไปดวย แผนประมาณการ
ยอดขายและคาใชจายของแตละหนวยงาน ซึง่ มอบหมายใหผูบริหารของแตละหนวยงานติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเปาหมายการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานจากผลการดําเนินงานที่
ผานมา รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกีย่ วของ ไดแก ภาวะตลาด สภาวะเศรษฐกิจ และความเปนไปไดของผลการ
ดําเนินงานทําใหการตั้งเปาหมายเปนไปอยางสมเหตุสมผล
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกร และมีการแบงอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจนและมีการจัด
ประชุมทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อชี้แจงปญหา และหาวิธีแกไขปญหา เพื่อใหผลการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
 มี
 ไมมี
บริษัทไดมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการทํางาน คติธรรมและวัฒนธรรมในการทํางานไวเปนขอปฏิบัติ
ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน อาทิเชน การหามนําความลับของ
บริษัทไปเปดเผย การทําธุรกิจที่อาจเปนการแขงขันกับบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม การทุจริตตอหนาที่
เปนตน
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและการกําหนดอํานาจอนุมัติในการบริหารงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดย
แบงเปน ดานการขายและการตลาด ดานการจัดซื้อ ดานการเงิน และดานการบริหารทั่วไป
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา หรือตาม
ขอตกลงในสัญญารวมกัน รวมทั้งมุงเนนการผลิตสินคาใหไดคุณภาพตามความตองการของลูกคา เพื่อสราง
ความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาในระยะยาว
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบ ริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสีย่ ง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสีย่ งทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
 มี
 ไมมี
ผูบริหารมีการเรียกประชุมหัวหนาทุกหนวยงานเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่มาจากทั้งภายในและภายนอก และมีการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส และพิจารณาถึงแนวทางการปองกันความเสี่ยงดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจ จัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไมมี
บริษัทมีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยง โดยมีการเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต รวมทั้งวิเคราะห
เหตุการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นวาจะสงผลกระทบตอบริษัทอยางไร โดยในการประชุมหนวยงานรายสัปดาหจะมี
การวิเคราะหความเสี่ยง ปญหาที่เกิดขึ้นแลวหรือที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละหนวยงาน พรอมทั้งหารือวิธีปอ งกัน
และแกไขปญหาและความเสี่ยงดังกลาว
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
ในการประชุมประจําสัปดาหจะมีการติดตามเหตุการณที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง และมีการ
มอบหมายใหผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบติดตามเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดังกลาว

5

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
ในประชุมประจําสัปดาห จะมีรายงานการประชุมใหแกพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบถึงวิธีปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
หัวหนาของแตละหนวยงานมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยหัวหนาหนวยงานจะรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวใหผูบริหารรับทราบเปน
ประจําทุกสัปดาห
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอือ้ ใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิ
ตามตําแหนงของผูบริหาร สวนฝายบัญชีทําหนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอสารสนเทศ และผูดูแลทรัพยสิน
ในแตละหนวยงานทําหนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูทเี่ กี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รดั กุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน
การอนุมัตทิ ี่กําหนด ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน ซึ่งคณะกรรมการมีการพิจารณาและอนุมัติการทํา
รายการระหวางกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นในแตละรายการ
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3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัตธิ ุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บุคคลที่มีสวนไดเสียจะไมออกความเห็น และ/หรือ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาว
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัตธิ ุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกัน พิจารณาการทําธุรกรรมโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และพิจารณาผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
3.6 ในกรณีที่ไดมกี ารอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มผี ลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และขอตกลงดังกลาว
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผทู ี่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไดกําหนดนโยบายและมาตรการครอบคลุมในเรื่องดังกลาวแลว เพื่อปองกันการเอือ้ ประโยชนสวนตัว
ของผูที่เกี่ยวของ
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษทั ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไมมี
คณะกรรมการบริษัท มีการดําเนินงานและปฏิบัติไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการออก
ประกาศภายในบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพืน้ ฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษทั ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
 ใช
 ไมใช
ในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง บริษัทจะมีการจัดทําเอกสารแนบเพื่อเปน
รายละเอียดประกอบการพิจารณาในแตละวาระ โดยบริษัททําการจัดสงวาระการประชุมกอนการประชุม
คณะกรรมการ
4.2 กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7…วัน
 ไมใช
บริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาในการเตรียมตัว แตอยางไรก็ตาม หากมีกรณีเรงดวนหรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจะ
ออกหนังสือเชิญประชุมลวงหนาโดยใชเวลานอยกวา 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัตหิ นาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ใช
 ไมใช
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บริษัทจะจัดใหมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ หรือการบันทึกความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการ
ภายหลังการเขาตลาดหลักทรัพยแลว เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการ
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี อยางครบถวนและเปนหมวดหมู
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
 ใช
 ไมใช
บริษัทใชนโยบายและมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ มี
รายงานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบตั ิตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และไดมีการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัท
เปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา และในป 2556 เปนตนไปจะเปรียบเทียบการแผนงานที่วางไว รวมถึงมีการ
พิจารณาจุดแข็ง/จุดออนของผลการดําเนินธุรกิจที่ผานมา เพือ่ ใหผลประกอบการเปนไปตามเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ
แกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
จากขอ 5.1 หากมีความแตกตางจากเปาหมายอยางมีนัยสําคัญ คณะกรรมการจะสอบถามถึงเหตุผล และ
มอบหมายใหผูบริหารติดตามแกไข/ปญหา และผูบริหารมีการนัดประชุมกับหัวหนาแตละหนวยงานทุกไตร
มาส เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นรวมถึงกําหนดแนวทางการแกไข วิธีการปองกัน รวมทั้งกําหนด
ผูรับผิดชอบ และมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว รวมทั้งใหผูตรวจสอบภายในมีการรายงานขอสังเกต ขอเสนอแนะใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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ผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในไดสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในกรณีที่มีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ จะรายงานตรงตอคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
สั่งการการแกไขโดยเร็ว
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดติดตามและรายงานผลความคืบหนาการปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ใหคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบตั ิที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
ฝายบริหารมีนโยบายการรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝา
ฝนกฎหมาย หรือมีเหตุการณผิดปกติอื่นๆ ที่จะกระทบตอผลการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

