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แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐาน
ที่สาคัญของระบบการควบคุม ภายในที ่มีประสิท ธิผล ดังนั้น จึง มีความจาเป็นที่ต้อ งสร้างสภาวะหรือ
ปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการ
ควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจาเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ ฝ่าย
บริหารให้ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมาย การดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ไม่ว่าจะเป็น
เป้าหมายต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจและนโยบายต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเป็นแนวทางเพื่อให้พนักงานยึดถือ
และปฏิบัติตามได้
1.2 คณะกรรมการบริษัท ได้ท บทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึง
การให้ สิ่ ง จู ง ใจหรื อ ผลตอบแทนแก่ พ นั ก งานว่ า เป็ น ไปอย่ า งสมเหตุ ส มผล โดยไม่ มี ก ารจู ง ใจหรื อ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง ตัวเลข
ยอดขาย เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจและการบริหารงานต่างๆ โดย
จัดให้มีการประชุมทุกๆ ไตรมาส เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท และปรับแผนการดาเนินงาน
เพื่อให้ได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของบริษัท ทาให้สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่
 มี
 ไม่มี
บริษัทได้มีข้อกาหนดในข้อตกลงในการจ้างงานไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้พนักงานมี
การปฏิบัติตนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
1.5 บริษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้กาหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมถึง การ
ปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด
ตลอดจนได้มีการกาหนดโครงสร้าง อานาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได้ คานึ ง ถึ ง ความเป็ น ธรรมต่ อ คู่ ค้ า
เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษ ัท ด าเนิน ธุร กิจ ด้ว ยความซื ่อ สัต ย์ ความรับ ผิด ชอบ และควา มเป็น ธรรมต่อ คู ่ค ้า เพื่ อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัท

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุร กิจ ของบริษัท ย่อ มดาเนิน การอยู่ท่า มกลางความเสี่ย งทางธุร กิจ ตลอดเวลา
โดยสาเหตุข องความเสี่ย งอาจมาจากปัจ จัย ภายใน เช่น ผู้ บ ริห ารขาดความซื่อ สัต ย์แ ละจริย ธรรม
บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกากับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น
และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทาให้มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตุ นี้ การที่จะนาพาให้บริษัทรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องดาเนินการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิ จ ารณาหรื อ ไตร่ ต รองถึ ง ลั ก ษณะความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ประสบอยู่ หรื อ คาดว่ า จะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของความเสี่ ย งนั้ น ๆ ต่ อ บริ ษั ท และโอกาสที่ ค วามเสี่ ย งนั้ น ๆ จะ
เกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็ น
ปัจ จัย ความเสี่ย งทั้ง ที่ม าจากภายนอกและภายใน ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ การดาเนิน ธุร กิจ ของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน (Outsource service) เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงในการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2.2

บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี
บริษัทกาหนดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดความเสี่ยง เพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม
2.3 บริษ ัท ก าหนดให้ม ีม าตรการในการติด ตามเหตุก ารณ์ที่เ ป็น สา เหตุข องปัจ จัย ความเสี ่ย ง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประเมินผลการควบคุม
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุก คนที่ เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ย ง
ที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ

2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ย งที่กาหนดไว้ ใช่
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษั ทได้ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานติดตามและ
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุ ม การปฏิบั ติง านของฝ่ายบริห าร เป็นกิ จกรรมที่ มีความส าคัญเพื่ อให้ บริษั ทมั่น ใจว่ า
แนวทางที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว
ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีก ารกาหนดขั้น ตอน และวิธีก ารทาธุร กรรมกับ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้จัดทาผังองค์กรและกาหนดอานาจอนุมัติต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บทรัพย์สินออก
จากกัน เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้
3.3 ในกรณีที่บ ริษัท มีก ารทาธุร กรรมกับ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ ผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง
กั บ บุ ค คลดั ง กล่ า ว บริ ษั ท มี ม าตรการที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารทาธุ ร กรรมนั้ น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอน
การอนุมัติที่กาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.4 ในกรณี ที่ มี ก ารทาธุ ร กรรมตาม 3.3 การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ ร กรรมนั้ น ได้ ก ระทาโดยผู้ ที่
ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.5 ในกรณีที ่มีก ารท าธุร กรรมตาม 3.3 การพิจ ารณาอนุมัติธ ุร กรรมนั้น ได้คานึง ถึง ประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท เป็ น สาคั ญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป็ น รายการที่ ก ระทากั บ บุ ค คลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.6 ในกรณีที่ไ ด้มีก ารอนุมัติธุร กรรมกับ ผู้ที่เ กี่ย วข้อ งในลัก ษณะที่มีผ ลผูก พัน บริษัท ในระยะยาว
ไปแล้ว (เช่น การทาสัญญาซื้อ ขายสิน ค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน ) ได้มีก ารติด ตามให้ป ฏิบัติต าม
เงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว้ ต ลอดระยะเวลาที่ มี ผ ลผู ก พั น บริ ษั ท หรื อ ไม่ (เช่ น ติ ด ตามการชาระคื น หนี้
ตามกาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.7 กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การทาธุ ร กรรมตาม 3.3 มาตรการดั ง กล่ า วครอบคลุ ม
ไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ย วข้อ งดัง กล่า วนาโอกาสหรือ ประโยชน์ของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่ว นตัว ด้ว ย
ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทได้มีการติดตามการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไม่มี
บริษัทกาหนดให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.10 ในกรณีที่บ ริษัทเคยมีก ารกระทาที่ฝ่ าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไ ขและป้องกันมิใ ห้เกิด
การกระทาในลักษณะนั้นอีก หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลัก การประการหนึ่ง ของการปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นส าหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพีย งพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึง เป็น สิ่ง จาเป็น อย่า งยิ ่ง และเป็น สิ่ง ที ่จ ะช่ว ยให้เกิด ความมีป ระสิท ธิผ ลของระบบการควบคุม ภายใน
ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็นปัจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญได้อย่างทั่วถึง
และเพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารหน่วยงานด้านต่างๆ สามารถพิจารณาวางแผนต่างๆ ได้ในกรณีที่การ
เผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ มีผลกระทบต่อบริษัท
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่
บริษัทกาหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการบริษัท
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.3 รายงานการประชุ ม กรรมการ มี ร ายละเอี ย ดตามควรที่ ทาให้ ผู้ ถ ื อ หุ้ น สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสัง เกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไ ม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
4.4 บริษั ท จัดเก็ บ เอกสารประกอบการบันทึก บัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้ว นเป็น หมวดหมู่ และ
ไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ บริษัทเคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่า มี
ข้อบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร แต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใ ช้นโยบายบัญชีตามหลั ก การบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการมี ก ารพิ จ ารณาและหารื อกั บ ผู้ส อบบั ญ ชี และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อ ง
นโยบายบัญชีที่รับ รองทั่ว ไปที่นามาใช้ใ นบริษัทโดยไม่เ ลือกใช้นโยบายบัญ ชีที่ทาให้บริษัทแสดง ผล
ประกอบการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บ ริษัท จะดาเนิน งานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล บริษัท ควรต้อ งติด ตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับ การ
แก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารกาหนดเป้ า หมายการดาเนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมการได้ เ ปรี ย บเที ย บ
ผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดหรือไม่ หากพบว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้คลาดเคลื่อนจะได้ดาเนินการแก้ไขอย่างมีแผนงานและหลักการ
5.2 กรณีที่ผ ลการดาเนิน ที่เ กิด ขึ้น มีค วามแตกต่า งจากเป้า หมายที่กาหนดไว้ บริษัท ได้ดาเนิน การ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ในกรณีผลการดาเนินงานคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
5.3 บริษัท จัด ให้มีก ารตรวจสอบการปฏิบัติต ามระบบการควบคุม ภายในที่ว างไว้อ ย่า งสม่าเสมอ
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัท มีคู่มือ ในการปฏิบัติง านและจัด ให้มีผู้ต รวจสอบภายในตรวจสอบและประเมิน ระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่เสมอ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อ คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

บริษัทได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยในระหว่างที่บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
5.5 เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ได้ มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
เมื่อผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ บริษัทได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญที่พบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยในระหว่างที่บริษัท ยัง
มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญที่พบต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขและกาหนดเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไข
5.6 บริ ษั ท ต้ อ งรายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษั ท ต้ อ งรายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 บริ ษั ท มี น โยบายให้ ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลั น ในกรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทา
ที่ผิดปกติอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททันที

