บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
และ
บริษัท เชียรเทรดดิ้ง จํากัด (บริษัทยอย)
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3 หนา 1

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบ
การควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริย
ธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

สวนที่ 1

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทจํากัดชุดเดิมไดดําเนินการอยูแลวในการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัท
ชุดใหมของบริษัทมหาชนจํากัดไดเขามาดูแลการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางเปนที่เรียบรอยแลว
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานใน
ลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปน
จริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทจํากัดชุดเดิมไดดําเนินการอยูแลวในการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัท
ชุดใหมของบริษัทมหาชนจํากัดไดเขามาดูแลการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนแนวทางเปนที่เรียบรอยแลว
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
5 ใช
 ไมใช

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝา
ฝน หรือไม
5 มี
 ไมมี
ปจจุบันบริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมบางขอในบทวินัย และบทลงโทษ แยกออกจากกันเปนที่เรียบรอย และบริษัท
ยอยไดประกาศใชบทวินัย และบทลงโทษเปนแนวทางเดียวกันกับบริษัท

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
เอกสารแนบ 3 หนา 2

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

5 ใช

 ไมใช

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทไดใชระบบ ISO 9000 ซึ่งมีนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลใหบริษัทปฏิบัติเปนปกติ

เอกสารแนบ 3 หนา 3

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาให
บริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง ดังกลาวไดนั้น 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 การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งที่
มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
5 มี
 ไมมี
บริษัทมีการประชุมผูบริหารฝายทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผานมา และประเมินแนว
โนมทางธุรกิจทั่วไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป บริษัทยอยมีการประชุมผูบริหารฝายทุกเดือนเชนเดียวกัน
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
5 มี
 ไมมี

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความ
เสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

เอกสารแนบ 3 หนา 4

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
5 ใช

 ไมใช

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน
5 ใช
 ไมใช

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี
มาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ที่ผานมา กรรมการของบริษัทไดมีสวนรวมในการอนุมัติในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่อง
จากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการประเภทดังกลาวในขอบังคับ
บริษัท อยางไรก็ตาม ถามีการทําธุรกรรมดังกลาว บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและใหความ
เห็นกอนและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทา
นั้นใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ที่ผานมา กรรมการของบริษัทไดมีสวนรวมในการอนุมัติในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่อง
จากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการประเภทดังกลาวในขอบังคับ
บริษัท อยางไรก็ตาม ถามีการทําธุรกรรมดังกลาว บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและใหความ
เห็นกอนและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
เอกสารแนบ 3 หนา 5

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญา
ซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูก
พันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาว
นําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
5 มี
 ไมมี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
นั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี

บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะ
5 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูล
ทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวย
ใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการ
ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณาเหตุผล ผล
กระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
5 ใช
 ไมใช
เนื่องจากกรรมการบริษัทบางทานมิไดเปนกรรมการของบริษัทยอย จึงไมสามารถพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบ
คุมภายในของบริษัทยอยกรณี ขอ 4.1 ถึง ขอ 4.5 ไดโดยตรง แตเปนการใชสอบถามจากกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ยอยดังกลาวแทน
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
5 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน
 ไมใช
เนื่องจากกรรมการบริษัทบางทานมิไดเปนกรรมการของบริษัทยอย จึงไมสามารถพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบ
คุมภายในของบริษัทยอยกรณี ขอ 4.1 ถึง ขอ 4.5 ไดโดยตรง แตเปนการใชสอบถามจากกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ยอยดังกลาวแทน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผลเปนตน
5 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดบันทึกขอซักถาม ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เนื่องจากกรรมการบริษัทบางทานมิไดเปนกรรมการของบริษัทยอย จึงไมสามารถพิจารณา
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยกรณี ขอ 4.1 ถึง ขอ 4.5 ไดโดยตรง แตเปนการใชสอบถามจาก
กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยดังกลาวแทน
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผู
สอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
เนื่องจากกรรมการบริษัทบางทานมิไดเปนกรรมการของบริษัทยอย จึงไมสามารถพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทยอยกรณี ขอ 4.1 ถึง ขอ 4.5 ไดโดยตรง แตเปนการใชสอบถามจากกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทยอยดังกลาวแทน
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา
ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง
5 ใช
 ไมใช
เนื่องจากกรรมการบริษัทบางทานมิไดเปนกรรมการของบริษัทยอย จึงไมสามารถพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบ
คุมภายในของบริษัทยอยกรณี ขอ 4.1 ถึง ขอ 4.5 ไดโดยตรง แตเปนการใชสอบถามจากกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ยอยดังกลาวแทน
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวา
เปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว
เหมาะสม ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
5 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
จากผังโครงสรางการบริหารงาน บริษัทกําหนดใหผูตรวจสอบภายในตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
5 ไมมีกรณีดังกลาว
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5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือ
ไม
5 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานผลความคืบหนาการตรวจสอบภายในของฝายตางๆโดยหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นหนวยดังกลาวจะเปนผูรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทําใหสามารถสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนในเรื่องประสิทธิภาพของการถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และเปนการ
สรางระบบบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัย
วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
5 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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