




คําอธิบายประกอบการจดัทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 
ที่มาและวัตถปุระสงค 
 

  หลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมในปจจุบันไดเนนความสําคัญของ

ระบบการกํากบัดูแลกิจการ (corporate governance) ของบริษัทที่เสนอขายหุนเพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุน 

ที่เปนบุคคลภายนอกจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม การดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใส และ

กรรมการ รวมทั้งผูบริหารของบริษัทจะปฏิบตัิหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ

ตอประโยชนสูงสุดของบริษัท  ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูลงทุนมีความเชื่อมั่นในบรษิัทที่เสนอขายหุน รวมทั้ง 

การลงทุนในหุนโดยรวม อันจะชวยใหบริษัทที่เสนอขายหุนสามารถระดมทุนไดในราคาและตนทุน 

ที่เหมาะสมดวย 

 

  ในการนี้ สํานักงานไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในของบริษทัที่ 

เสนอขายหุนตอประชาชนเพราะเห็นวา การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถชวยปองกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท สามารถคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ชวยใหรายงานทางการเงิน 

ของบริษัทถูกตอง นาเชื่อถอื รวมทั้งชวยปกปองคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุนดวย 

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
  แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบบัน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อให 

คณะกรรมการของบริษัทที่ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนใชเปนแนวทาง 

ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง (self assessment)  

โดยคําถามในแบบประเมินนี้ไดปรับปรุงมาจากคูมือท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นสําหรับ

คณะกรรมการบริษัทในการกาํกับดูแลและสอบทานความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัท  ทั้งนี้ คําถามในแบบประเมินนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้  

สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment  

Measure) 

สวนที่  2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

 สวนที่  3  การควบคุมการปฏบิัติงานของฝายบริหาร (Management Control 

Activities) 

 สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication 

Measure) 

 สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
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วิธีตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
  เนื่องจากวัตถุประสงคของแบบประเมินนี้คือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชเปน 

แนวทางในการประเมินระบบควบคุมภายในระดับบริหาร (management control) โดยมิได 

ลงรายละเอียดในเรื่องการควบคุมทางการเงิน (financial control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงาน 

(operational control) ของบริษัท  ดังนั้น จึงขอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูตอบแบบประเมินนี้ 

ในที่ประชมุคณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 

ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริษัทไดมีการซักถามประเด็นตาง ๆ  

ในแบบประเมนินี้จากฝายบรหิาร หากคณะกรรมการบริษทัตอบวา “ไมม”ี หรือ “ไมใช” ในขอใด  

ขอใหอธิบายเหตุผล หรือแนวทางแกไขประกอบดวย  อยางไรก็ดี สําหรับขอท่ีคณะกรรมการตอบวา  

“ม”ี หรือ “ใช” และมีความประสงคจะอธบิายเพิ่มเติม จะอธิบายตอทายคาํถามขอน้ัน ๆ ดวยก็ได 

  ใหผูขออนุญาตสงแบบประเมนินี้ พรอมท้ังรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั 

ครั้งที่มีการตอบแบบประเมินนี้ เปนเอกสารประกอบการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 

หลักทรัพยดวย 

  อนึ่ง หากคณะกรรมการบริษทัเห็นวา บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในบกพรอง

หลายประการ หรือคําถามจาํนวนมากในแบบประเมินนี้มิไดเปนคําถามที่มีการซักถามกนัเปนปกติ 

อยูแลวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สํานกังานขอแนะนําใหกรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการ 

ที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ เขารับการอบรมในหลักสูตรสําหรับ

กรรมการ เชน หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน  

 



 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
บริษัท             

 
วันที่         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐาน 

ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ 

ปจจัยตาง ๆ ซึง่เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ 

การควบคุมเพือ่สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่

ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจดัการโครงสราง 

ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏบิัติที่เปนลายลักษณ

อักษร เปนตน  

         

 

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรอืไม 

   ใช   ไมใช  

        

         

 

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ 

อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง 

การใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ 

ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤต ิ

มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง 

ตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หรือไม 

   ใช   ไมใช 
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1.4 บริษัทมีขอกาํหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ

พนักงานปฏิบตัิตนในลักษณะที่อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร 

รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  

   ม ี   ไมม ี

        

         

 

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปีฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 

การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา  

เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา  

โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจรยิธรรม  

บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดแูลไมทั่วถึง เปนตน  

และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ

ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนาํพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสีย่ง 

ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยางสม่ําเสมอ 

 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  

(Identification of risk) 

 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ 

จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 

 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 

         

 

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธรุกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน

ปจจัยความเสีย่งทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมผีลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

อยางมีนัยสําคญั 

   ม ี   ไมม ี

        

         

 

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  

   ม ี   ไมม ี

        

         

 

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจยัความเสี่ยง  

รวมท้ังมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 

ที่กําหนดไว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว  

ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มคีวามสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา 

แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏบิัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว 

ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  

(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอือ้ใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 

(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธกีารทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกนัการถายเทผลประโยชน 

(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

         

 

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 

ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน

การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  

และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

   ใช   ไมใช 

        

         

 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูทีเ่กี่ยวของ
กับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รดักุมเพื่อตดิตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน 
การอนุมัตทิี่กําหนด ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
        
         
 

 

 

 

 



 7 

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมัตธุิรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ 
ไมมีสวนไดเสยีในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
        
         
 
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพจิารณาอนุมัตธุิรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน 
สูงสุดของบรษัิทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบคุคลภายนอก 
(on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
        
         
 
3.6 ในกรณีที่ไดมกีารอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพันบรษัิทหรือไม (เชน ตดิตามการชําระคืนหนี้ 
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
        
         
 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม 
ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย 
ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
        
         
 

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน 

ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกาํหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน

กรรมการหรือผูบริหารในบริษทัดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณดีังกลาว 
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม  

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  

   ม ี   ไมม ี

        

         

 

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมมีาตรการแกไขและปองกันมใิหเกิด 

การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 

   มี                                             ไมม ี     ไมมีกรณดีังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ  

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพืน้ฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ 

การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ

จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  

ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 

(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 

(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 

(5) มีการจัดเก็บทีด่ี 
         

 

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 

เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่

เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษทั ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

4.2 กรรมการบริษทัไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุขอมูลที่จําเปนและ 

เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชมุ อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกาํหนด ใชหรือไม 

   ใช  ไดรับกอนวันประชมุโดยเฉลี่ย…..…วัน   ไมใช 

        

         

 

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ 

ความเหมาะสมในการปฏบิัตหินาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบนัทึกขอซักถามของกรรมการ  

ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ 

เร่ืองที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

   ใช   ไมใช 
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู 

และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น 

อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชตีามหลักการบญัช ี

ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกบัลักษณะธุรกจิของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง 

ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ใช   ไมใช 
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สวนที่  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธภิาพและประสทิธิผล บริษัทควรตองติดตาม 

อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏบิตัิตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง 

และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ 

การแกไขอยางทันทวงที  

         

 

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานของฝายบรหิารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณดีังกลาว 

        

         

 

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ

แกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณดีังกลาว 

        

         

 

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ  

ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 

        

         

 

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน 

ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิัติงานได 

อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรอืไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณดีังกลาว 
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณดีังกลาว 

        

         

 

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 

   ใช      ไมใช 

        

         
 

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด 

เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏบิตัิที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น 

ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

   มี                                      ไมม ี      ไมมีกรณดีังกลาว 

        

         

 


