แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท_____สหโคเจน (ชลบุรี)จํากัด( มหาชน) ________

วันที_่ ___________________________

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คําอธิบายประกอบการจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ที่มาและวัตถุประสงค
หลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน 1 ไดเนนความสําคัญของ
ระบบการกํากับดูแลกิจการ (Corporate governance) ของบริษัทที่เสนอขายหุน เพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนที่เปน
บุคคลภายนอกจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม การดําเนินงานของบริษัทมีความโปรงใส และกรรมการ
รวมทั้งผูบริหารของบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบตอประโยชน
สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทที่เสนอขายหุน รวมทั้งการลงทุนในหุน
โดยรวม อันจะชวยใหบริษัทที่เสนอขายหุนสามารถระดมทุนไดในราคาและตนทุนที่เหมาะสมดวย
หลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนนี้ไดมขี อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผูขออนุญาต
เพื่อสงเสริมใหผูขออนุญาตมีกลไกที่สามารถรองรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแล
การปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รวมทัง้ รองรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ หลักเกณฑดังกลาวยังสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มี
ประสิทธิภาพดวย ทั้งนี้ ตามขอ 13(4) และขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่กจ. 12/2543 ไดมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของผูขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ
ประชาชน ดังนี้
“ผูขออนุญาตตองมีระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่รัดกุม มีประสิทธิภาพ (ขอ
13(4)) โดยอยางนอยตอง
1) มีระบบการควบคุมภายในระดับผูบริหาร (management control) ที่สามารถปองกันความเสียหาย
จากการนําทรัพยสินของผูขออนุญาตไปใช หรือจําหนายจายโอนโดยมิชอบ และการทําธุรกรรมตางๆ ไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจจัดการ รวมทั้งมีการบันทึกบัญชีเพื่อใหงบการเงินถูกตอง นาเชื่อถือ (ขอ 16(1))
2) มีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี
และผูมีอํานาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร (ขอ 16(2))
3) คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งอาจดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระ) มีการ
ประเมินและใหความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของผูขออนุญาต
และการกํากับดูแลบริษัทอยางนอยปละครั้ง (ขอ 16(3))

1

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ
ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง
เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อ
สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกําหนดหนาทีอ่ ยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
ใช

เพื่อเปน

ไมใช

______มีการกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพประจําปพรอมกําหนดเปาหมายการดําเนินงานประจําป ซึ่งจะมีการ
ติดตามผลพรอมสรุปรายงานเสนอตอคณะกรรมการ
________________________________________________________________
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา
การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด
ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการให
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบ
แทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
ใช

ไมใช

______บริษัทไมมีนโยบายการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานจากยอดขายและคณะกรรมการมีการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดเปาหมายการดําเนินการ
____________________________________________________
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

ใช
ไมใช
______มีการกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารรวมทั้งพนักงานและกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินผลงานไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
________________________________________________________________
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
มี
ไมมี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
ใช

ไมใช

______บริษัทมีระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อกํากับและตรวจสอบการดําเนินธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไปทีร่ ัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได
_________________________________________________________________
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

______บริษัทมีการกําหนดนโยบายรวมทั้งเปาหมายการบริการและสรางความพอใจใหลูกคา
เลือกสรร/พิจารณาการจัดซื้อไวชัดเจนและตรวจสอบไดงาย
__________________________________________________________

มีระบบการ

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก
เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด
เปนตน ดวยเหตุนี้ การทีจ่ ะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝาย
บริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู
หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท
และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
_________________________________________________________________________________________
_________
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
มี

ไมมี

______นอกเหนือจากมาตรการลดความเสี่ยงดวยการประกันความเสียหายของทรัพยสินและผลตอเนื่องทาง
ธุรกิจกับบริษัทประกันภัยแลว
บริษัทกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหกรรมการผูจัดการรายงานผลการ
ประกอบการ แผนงาน การประเมินความเสี่ยงพรอมมาตรการควบคุม เสนอตอคณะกรรมการในทุกไตรมาส
ของป____________________________
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
มี

ไมมี

______กรรมการผูจัดการมีหนาที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงพรอมจัดทํามาตรการควบคุมรายงานตอ
คณะกรรมการ
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
ใช

รวมทั้ง

ไมใช

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ไวใชหรือไม
ใช

ไมใช

______บริษัทมีการแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงใน
วาระการประชุมรายสัปดาหและรายเดือน
____________________________________________________________________
2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
ใช

ไมใช

______บริษัทมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยคณะอนุกรรมการติดตามภายใน
และรายงานในวาระการประชุมรายสัปดาหและรายเดือน
______________________________________________________________

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอือ้ ใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธกี ารเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

_________________________________________________________________________________________
_________
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ใช

ไมใช

_____ บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานไวชัดเจนสอดคลองเปนตามมาตรฐานควบคุม
คุณภาพ ISO 9001: 2000 ที่บริษัทไดรับการรับรอง
______________________________________________________________
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท ี่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

______บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบที่รัดกุมเพื่อใหการทําธุรกรรมนัน้ ผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด
รวมทั้งมีมาตรการการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูควบคุมอยางรัดกุม
______________________________________________
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูทไี่ มมีสวนไดเสียในธุ
รกรรมนัน้ เทานั้น ใชหรือไม

ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
______การตรวจสอบและอนุมัติการทําธุรกรรมนั้นจะกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น
_______________
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคาํ นึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช
หรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

______การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมจะคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
_______________________________
________________________________________________________________________________________
__________
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด
การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

_______มีการตรวจสอบและติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท
____________
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

______บริษัทมีมาตรการเกีย่ วกับการทําธุรกรรมครอบคลุมไปถึง อยางไรก็ตามยังไมเคยมี กรณีดังกลาวเกิดขึ้น
_________
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอย หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

____
__________________________________________________________________________________________
___
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทัง้ นี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

มี

ไมมี

______กําหนดใหกรรมการผูจัดการดําเนินกิจการภายใตขอบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ
_________________
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม
มี

ไมมี

ไมมีกรณีดังกลาว

___________________________________________________________________________________________
_______
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร
ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ
ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น
ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มี
คุณภาพควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี
_________________________________________________________________________________________
_________
4.1 ในการเสนอเรือ่ งใหคณะกรรมการพิจารณา
บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
ใช

ไมใช

______ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนดใหนําเสนอขอมูลสําคัญเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณา กอนการประชุมพิจารณาอนุมัติ
_______________________________________________________________________________
4.2 กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม

ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย.…7....วัน

ไมใช

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม
เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเรือ่ งที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอม
เหตุผล เปนตน
ใช

ไมใช

______มีการบันทึกรายงานการประชุมและเสนอที่ประชุมลงมติรับรองความถูกตองทุกครั้ง
_________________________

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว
ใชหรือไม
ใช
______ไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้
______________________________________________

ไมใช

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ใช

ไมใช

______ใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
_________________

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทควรตองติดตามอยาง
สม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรบั การแกไข
อยางทันทวงที
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจทีก่ ําหนดไว ใชหรือไม
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
______คณะกรรมการมีการกําหนดใหฝายบริหารรายงานผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่กําหนดไว
________________________________________________________________________________________
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึน้ มีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
ใช

ไมใช

บริษัทไดดําเนินการแกไข

ไมมีกรณีดังกลาว

______กําหนดใหกรรมการผูจัดการเสนอแผนการดําเนินการแกไขที่ทนั การณใหคณะกรรมการพิจารณาให
ความเห็นชอบ_
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

_________________________________________________________________________________________
_________
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรง
ตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

_________________________________________________________________________________________
_________
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร ใชหรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

______เมื่อฝายบริหารตรวจพบความบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
ตองรายงานตอคณะกรรมการถึงสาเหตุ
ผลกระทบรวมทั้งแนวทางการแกไข
อยางไรก็ตามยังไมเคยมีกรณีดังกลาวเกิดขึน้ ในบริษัท
__________________________________
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
ใช

ไมใช

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
ใช

ไมใช

ไมมีกรณีดังกลาว

______มีการกําหนดนโยบายไว แตยังไมเคยมีมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้นในบริษัท
____________________________________

