เอกสารแนบ 3
แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เจ มาร์ ท จากัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2554

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมที่ดีซงึ่ เป็ นรากฐานที่
สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องสร้ างสภาวะหรื อปั จจัยต่าง
ๆ ซึง่ เอื ้อให้ ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ ตามที่บริ ษัทมุง่ หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
ส่งเสริ มให้ ทกุ คนในบริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้
ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ างขององค์กรอย่าง
เหมาะสม การกาหนดหน้ าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษทั มีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนและมีการประเมินในทุกๆปี ว่าเป็ นไปตามนโยบาย
หรื อไม่

1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ดาเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการได้กาหนดเป้ าหมายโดยคานึงถึงความสมเหตุสมผล ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยนอก รวมถึง
กาหนดค่าตอบแทนในระดับที่จงูใจพนักงาน

1.3 บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั มีการตรวจสอบและปรับปรุ งผังองค์กรให้เหมาะสมและสองคล้องกับการทางานอย่างสม่าเสมอ
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1.4 บริ ษทั มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
 มี
 ไม่มี

1.5 บริ ษทั มีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั มีการจัดทานโยบายและระเบียบการจัดซื้ ออย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบตั ิงานและมี
นโยบายที่จะปรับปรุ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คานึ งถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั มีการรวบรวมความเห็นและคาแนะนาจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุ งบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
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ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อมดาเนินการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษทั ขยายงานอย่าง
รวดเร็ วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้น และปัจจัยภายนอก
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ทาให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่ง
การตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนาพาให้บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้น้ นั
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องดาเนินการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ น
ปัจจัยความเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษทั มีการพิจารณาเรื่ องความเสี่ ยงต่างๆผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หาร และคณะอนุกรรมการย่อย
ของบริ ษทั

2.2

บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี

2.3 บริ ษทั กาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยง รวมทั้ง
มาตรการในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่
กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

2.5 บริ ษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทาง
ที่ฝ่ายบริ หารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่ งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริ ษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่

3.3 ในกรณีท่ บี ริษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ท่ เี กี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่ าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมนัน้ ต้ องผ่ านขัน้ ตอน
การอนุมัติท่ กี าหนด ใช่ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ ใช่
 ไม่ มกี รณีดงั กล่ าว
บริษทั มีการจัดทากฎระเบียบข้ อบังคับในการทาธุรกรรม โดยการทาธุรกรรมระหว่ างบริษทั กับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว ต้ องผ่ านการพิจารณาจากที่ประชุม
กรรมการบริษทั
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3.4 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันได้
้ กระทาโดยผู้ที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนันเท่
้ านัน้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ผูท้ ี่ลงนามพิจารณาให้อนุมตั ิจะต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการทาธุรกรรมในข้อ 3.3

3.5 ในกรณี ที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้น ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.6 ในกรณีที่ได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว
(เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้
ตามกาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.7 กรณีที่บริ ษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องดังกล่าวนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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3.8 ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

3.9 บริ ษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั
 มี
 ไม่มี

3.10 ในกรณี ที่บริ ษทั เคยมีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษทั มีมาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิด
การกระทาในลักษณะนั้นอีก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสาหรับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ และเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่หรื อไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้มอบหมายหน้าที่ให้กบั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลนาเสนอให้กบั คณะกรรมการก่อนมี
การประชุม
4.2 กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งเรื่ องกรอบเนื้อหาที่จะต้องบันทึกในที่ประชุมกรรมการให้ชดั เจนเพื่อครอบคลุมถึงการ
บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา
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4.4 บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาให้บริ ษทั แสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้ใช้นโยบายการบัญชีเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริ ษทั
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษทั จะดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ควรต้องติดตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณี ที่บริ ษทั มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรี ยบเทียบ
ผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ในการประชุมกคณะกรรมการบริ หารได้มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบข้อมูลผลการดาเนินงานจริ งกับเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ และรายงานสาเหตุของความเปลี่ยนแปลง
5.2 กรณี ที่ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษทั ได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
กรณี ที่ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดฝ่ ายบริ หารจะติดตามพร้อมกาหนด
แนวทางแก้ไขให้ทนั ต่อสถานการณ์
5.3 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจสอบภายในทั้งจาก ทั้งจากผูต้ รวจสอบภายในที่บริ ษทั ว่าจ้างให้เป็ นพนักงานบริ ษทั
และผูต้ รวจสอบภายในที่ Outsource โดยบริ ษทั ได้วา่ จ้าง บริ ษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซท
จากัด (E&Y) เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ในแต่ละปี ผูต้ รวจสอบภายใน outsource จะเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบ
ตามแผนที่เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตร
มาส สาหรับ ผูต้ รวจสอบภายในในส่ วนที่เป็ นพนักงานบริ ษทั จะมีหน้าที่ในการติดตามผล การแก้ไขและ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5.4 กรณี ที่บริ ษทั มีการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

5.6 บริ ษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่

5.7 บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

(นายพิศิษฐ์ ดัชนาภิรมย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

