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แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุม ภายในที่มีป ระสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจํา เปน ที่ตองสรา งสภาวะหรือ
ปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการ
ควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝาย
บริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางของ
องคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมาย การดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได ไมวาจะเปน
เปาหมายตางๆ ในการดําเนินธุรกิจและนโยบายตางๆ อีกทั้งยังสามารถเปนแนวทางเพื่อใหพนักงานยึดถือ
และปฏิบัติตามได
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การให สิ่ ง จู ง ใจหรื อ ผลตอบแทนแก พ นั ก งานว า เป น ไปอย า งสมเหตุ ส มผล โดยไม มี ก ารจู ง ใจหรื อ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลข
ยอดขาย เปนตน)
 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาทบทวนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานตางๆ โดย
จัดใหมีการประชุมทุกๆ ไตรมาส เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัท และปรับแผนการดําเนินงาน
เพื่อใหไดผลเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัท ทําใหสามารถบริหารงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
 มี
 ไมมี
บริษัทไดมีขอกําหนดในขอตกลงในการจางงานไวแลวเปนลายลักษณอักษรเพื่อมิใหพนักงานมี
การปฏิบัติตนที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษรครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติดานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ จัดจาง การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล การขายและการตลาด
ตลอดจนไดมีการกําหนดโครงสราง อํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ อยางเปนลายลักษณอักษร
1.6 ในการกํา หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได คํา นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรมต อ คู ค า
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษ ัท ดํ า เนิน ธุร กิจ ดว ยความซื ่อ สัต ย ความรับ ผิด ชอบ และความเปน ธรรมตอ คู ค า เพื่ อ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัท

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุร กิจ ของบริ ษัท ย อ มดํา เนิน การอยูท า มกลางความเสี่ย งทางธุร กิ จ ตลอดเวลา
โดยสาเหตุข องความเสี่ย งอาจมาจากป จ จัย ภายใน เชน ผูบ ริ ห ารขาดความซื่อ สัต ย แ ละจริย ธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิ จ ารณาหรื อ ไตร ต รองถึ ง ลั ก ษณะความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ประสบอยู หรื อ คาดว า จะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิ เ คราะห ผ ลกระทบของความเสี่ ย งนั้ น ๆ ต อ บริ ษั ท และโอกาสที่ ค วามเสี่ ย งนั้ น ๆ จะ
เกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจ จัย ความเสี่ย งทั้ง ที่ม าจากภายนอกและภายใน ซึ่ง อาจมีผ ลกระทบตอ การดํา เนิน ธุร กิจ ของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
 มี
 ไมมี
บริษัทจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน (Outsource service) เปนผูประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไมมี
บริษัทกําหนดใหมีการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ไดอยางเหมาะสม

2.3 บริษ ัท กํา หนดให ม ี ม าตรการในการติด ตามเหตุก ารณ ที ่เ ปน สาเหตุข องป จ จัย ความเสี ่ย ง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งประเมินผลการควบคุม
เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดแจงผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาํ หนดไว ใช
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานติดตามและ
กําหนดใหผูตรวจสอบภายในสอบทานอยางสม่ําเสมอ

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุม การปฏิ บัติ ง านของฝ า ยบริ ห าร เปน กิ จ กรรมที่มี ค วามสํ าคัญ เพื่อ ใหบริ ษั ทมั่น ใจว า
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มี ก ารกํา หนดขั้น ตอน และวิธี ก ารทํา ธุร กรรมกั บ ผูถือ หุ น รายใหญ กรรมการ ผูบ ริห าร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจดั ทําผังองคกรและกําหนดอํานาจอนุมัติตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในดานการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บทรัพยสินออก
จากกัน เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได
3.3 ในกรณีที่ บ ริ ษั ท มี ก ารทํา ธุ ร กรรมกับ ผูถือ หุน รายใหญ กรรมการ ผู บ ริ ห าร หรือ ผู ที่ เ กี่ย วขอ ง
กั บ บุ ค คลดั ง กล า ว บริ ษั ท มี ม าตรการที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให ก ารทํา ธุ ร กรรมนั้ น ต อ งผ า นขั้ น ตอน
การอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.4 ในกรณี ที่ มี ก ารทํา ธุ ร กรรมตาม 3.3 การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ ร กรรมนั้ น ได ก ระทํา โดยผู ที่
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
 ใช

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

3.5 ในกรณีที่มีก ารทํา ธุร กรรมตาม 3.3 การพิจ ารณาอนุมัติธุร กรรมนั้น ไดคํา นึง ถึง ประโยชน
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท เป น สํา คั ญ และพิ จ ารณาโดยถื อ เสมื อ นเป น รายการที่ ก ระทํา กั บ บุ ค คลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.6 ในกรณี ที่ ไ ดมีก ารอนุมั ติ ธุร กรรมกั บ ผูที่เ กี่ย วขอ งในลั ก ษณะที่มีผ ลผู ก พั น บริษัท ในระยะยาว
ไปแลว (เชน การทํา สัญญาซื้อขายสิน คา การใหกูยืม การค้ําประกัน ) ไดมีการติดตามใหป ฏิบัติต าม
เงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว ต ลอดระยะเวลาที่ มี ผ ลผู ก พั น บริ ษั ท หรื อ ไม (เช น ติ ด ตามการชํา ระคื น หนี้
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
 ใช

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การทํา ธุ ร กรรมตาม 3.3 มาตรการดั ง กล า วครอบคลุ ม
ไปถึง กรณีที่ผูที่เ กี่ย วขอ งดัง กลา วนํา โอกาสหรือ ประโยชนข องบริษัท ไปใชเ พื่อ ประโยชนสว นตัว ดว ย
ใชหรือไม
 ใช

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไดมีการติดตามการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไมมี
บริษัทกําหนดใหแตละหนวยงานปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกีย่ วของอยางเครงครัด

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใ หเกิด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึง เปน สิ่ง จํา เปน อยา งยิ่ง และเปน สิ่ง ที่จ ะชว ยใหเ กิด ความมีป ระสิท ธิผ ลของระบบการควบคุม ภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
 ใช
 ไมใช
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนการเผยแพรขอมูลที่สําคัญไดอยางทั่วถึง
และเพื่อใหคณะกรรมการหรือผูบริหารหนวยงานดานตางๆ สามารถพิจารณาวางแผนตางๆ ไดในกรณีที่การ
เผยแพรขอมูลนั้นๆ มีผลกระทบตอบริษัท
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไมใช
บริษัทกําหนดใหสงหนังสือนัดประชุม พรอมเอกสารประกอบวาระการประชุมใหกรรมการบริษัท
กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน

4.3 รายงานการประชุ ม กรรมการ มี ร ายละเอี ย ดตามควรที่ ทํา ให ผู ถื อ หุ น สามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอยางเพียงพอที่ผูถือหุน
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการได
4.4 บริ ษั ทจั ด เก็ บเอกสารประกอบการบั น ทึก บัญชี แ ละบั ญชี ตางๆ ไว ครบถ ว นเป น หมวดหมู และ
ไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารไวครบถวนเปนหมวดหมู ทั้งนี้ บริษัทเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามี
ขอบกพรองในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร แตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
 ใช
 ไมใช
คณะกรรมการมี ก ารพิ จ ารณาและหารื อ กั บ ผู ส อบบั ญ ชี และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อ ง
นโยบายบัญชีที่รับ รองทั่ว ไปที่นํา มาใชใ นบริษัทโดยไมเ ลือ กใชน โยบายบัญชีที่ทํา ใหบ ริษัท แสดง ผล
ประกอบการคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่ บ ริ ษั ท จะดํา เนิน งานไดอ ย า งมีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล บริ ษั ท ควรตอ งติ ด ตาม
อยางสม่ําเสมอวามีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการ
แกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารกํา หนดเป า หมายการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ คณะกรรมการได เ ปรี ย บเที ย บ
ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทจัดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อประเมินผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดหรือไม หากพบวาเปาหมายที่กําหนดไวคลาดเคลื่อนจะไดดําเนินการแกไขอยางมีแผนงานและหลักการ
5.2 กรณีที่ผ ลการดํา เนิน ที่เ กิด ขึ้น มีค วามแตกตา งจากเปา หมายที่กํา หนดไว บริษัท ไดดํา เนิน การ
แกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในกรณีผลการดําเนินงานคลาดเคลื่อนจากเปาหมาย บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม
5.3 บริษัท จัด ใหมีก ารตรวจสอบการปฏิบัติต ามระบบการควบคุม ภายในที่ว างไวอ ยา งสม่ํา เสมอ
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริ ษัท มีคู มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านและจัด ใหมีผูต รวจสอบภายในตรวจสอบและประเมิน ระบบ
การควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ เพื่อออกรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยูเสมอ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอ คณะกรรมการหรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูต รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติง านได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
โดยในระหวางที่บริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการบริษัท
5.5 เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข อ บกพร อ งที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ได มี ก ารรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
เมื่อผูตรวจสอบภายในตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ บริษัทไดกําหนดใหผูตรวจสอบภายใน
รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่พบตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยในระหวางที่บริษัทยัง
มิไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบภายในรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่พบตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแกไขและกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการแกไข
5.6 บริษ ัท ตอ งรายงานความคืบ หนา ในการปรับ ปรุง ขอ บกพรอ งตอ คณะกรรมการบริษ ัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริ ษั ท ต อ งรายงานความคื บ หน า ในการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งต อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 บริ ษั ท มี น โยบายให ฝ า ยบริ ห ารต อ งรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลั น ในกรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริตหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํา
ที่ผิดปกติอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฝายบริหารตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัททันที

