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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

วันท่ี  9 กรกฎาคม 2546 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 
สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
                 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่ง
เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมให
ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ี
อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน  
          
 
1.1     คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
 a  ใช   ไมใช  
 
 บริษัทไดกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหพนักงานไดยึดเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เปาหมายในระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 version 2000 
2. เปาหมายในการกําหนด Action Plan 
3. ระบบงบประมาณที่เปนตัวสะทอนและควบคุมการดําเนินงาน 

 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ 
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบ
แทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแก
พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูง
เกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
   a ใช   ไมใช 
 

บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได โดยไดยึดแนวปฏิบัติตามเปาหมาย
บริษัท กลาวคือ การบริหารท่ีนาเชื่อถือ มุงมั่นบริหารเพื่อสะสมทุน ดวยความภาคภูมิใจ และมีความแข็งแรง
สมบูรณ มุงมั่นบริหารงานดวยความสงบสุขรวมกัน และมุงมั่นสรางความเจริญ โดยการบริหารท่ีไมกอความ
รําคาญ เดือดรอน แกผูอื่น 
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1.3     บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

บริษัทมีการจัดทําแผนผังองคกร และวิธีปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร มีการแบงโครงสรางการบริหาร
งานโดยมีกรรมการผูจัดการเปนผูบริหารสูงสุด และกระจายหนาท่ีความรับผิดชอบใหแกผูจัดการแตละฝาย 
อีกทั้งมีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงปญหาและสรุปรายงานใหผูจัดการใหญเปนประจําทุกเดือน แมวาบริษัทยังมี
ปญหาดานระบบการสั่งการภายในของแตละแผนกเปนแบบ Top-down Management ซึ่งทางผูบริหารวาง
แผนที่จะเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรภายในแตละหนวยงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาท่ี 
และเสริมสรางการระดมความคิดจากผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการ 2 ways communication ข้ึน
ในลําดับตอไป 

                         
1.4     บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม  
 a  มี  ไมมี 
 

จากการสอบทานขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม บริษัทไดมีการจัดทําระเบียบขอปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร  
และผูบริหารของบริษัทมีนโยบายที่ใหความสําคัญกับความมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังการดําเนิน
การอยางตอเนื่องในการสอดแทรกจริยธรรมกับการดําเนินงาน  อีกท้ังบริษัทยังมีการกําหนดบทลงโทษที่
เปนลายลักษณอักษรในกรณีท่ีพนักงาน หรือผูบริหารปฏิบัติตนในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทอยางรุนแรง  

 
1.5   บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ 
และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
 a ใช   ไมใช 
 

บริษัทมีความเพียงพอและ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสินอันเกิดจาก
การท่ีผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ การจัดทํา
ระเบียบปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร   
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1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

อาจพิจารณาไดจากการที่กิจการสามารถรักษาความสัมพันธท่ีดีอยางตอเนื่องในระยะยาวกับลูกคา สวนใหญ
ได 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
             การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การท่ี
จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง  ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้
อยางสม่ําเสมอ 
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk) 
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
          
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง
ท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
 a  มี   ไมมี 
 

กิจการมีการประชุมผูบริหารฝายทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและ ปญหาที่เกิดข้ึนในเดือนที่ผานมา 
และประเมินแนวโนมทางธุรกิจทั่วไปและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอไป 

 
2.2   บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยท่ีเปนความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
 a  มี   ไมมี 
 

มีท้ังในสวนของ Operating Control และ Financial Control  โดยมีข้ันตอนการจัดประชุมตามที่กลาวแลวตาม
ขอ 2.1 

 
2.3   บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

ในการประชุมผูบริหารทุกเดือนนั้น จะมีการบันทึกเปนรายงานการประชุม และมอบหมายความรับผิดชอบ
แกหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินงานตามกําหนด   
นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งคณะทํางานเพิ่มเติมเพื่อติดตามและตรวจสอบเฉพาะเรื่องอีกดวย   
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว ใช
หรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

ผูบริหารแตละแผนกที่เกี่ยวของจะตองแจงแกผูใตบังคับบัญชาของตนเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกลาว        

 
2.5    บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไวใชหรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

มีการติดตามธุรกรรมของแตละแผนกที่กระทํา  ท่ีจะตองเกี่ยวของกับความเสี่ยงตางๆ          
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ วงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
 a  ใช   ไมใช 
 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจเซ็นเช็ค และอนุมัติรายการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินระยะยาว เชน การเปดวง
เงินสินเชื่อกับธนาคาร แตเพียงผูเดียว  โดยมีผูจัดการแผนกบัญชีและการเงินเปนผูตรวจสอบและอนุมัติการ
ทํารายการขั้นตน   
สวนดานการอนุมัติการสั่งซื้อผูจัดการโรงงาน และกรรมการผูจัดการเปนผูอนุมัติรายการทั่วไป โดยมีผูจัด
การแผนกจัดซื้อเปนผูตรวจสอบและอนุมัติการทํารายการขั้นตน   

 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจ
สอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ี
ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
 a   ใช  ไมใช 
 

จากการสอบทานความเพียงพอและ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสิน
อันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ การ
จัดทําระเบียบปฏิบัติงานที่เปนลายลักษณอักษร  โดยในสวนของการควบคุมการปฏิบัติดานบัญชี และการ
เงินมีการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนอยางเหมาะสม 

 
3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม 
 a  ใช                                     ไมใช    ไมมีกรณีดังกลาว 
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ตัวอยางเชน  ปจจุบันบริษัทไดมีการกูยืมเงินกับบริษัทแมในประเทศญี่ปุน จํานวน 2.5 ลานเหรียญสหรัฐ 
ในอัตราดอกเบี้ย 2.5 % ตอป โดยมีการทําสัญญากูยืมระหวางกัน ซึ่งกําหนดการจายคืนภายใน 1 ปนับจาก
วันที่ไดรับเงินกูยืมงวดแรก 
โดยกระบวนการกระทําธุรกรรมดังกลาว  ตองผานกระบวนการ หรือข้ันตอนการพิจารณาโดยการจัดทํา 
Project Feasibility และ Financial Projection ซึ่งจะตองทําการพิจารณาความเปนไปไดของอุตสาหกรรมที่
ไปลงทุน และการเติบโตของรายไดจากอุตสาหกรรมนั้นๆ 
 

3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียใน 
ธุรกรรมนั้นเทานั้นใชหรือไม 
 a  ใช                                ไมใช    ไมมีกรณีดังกลาว 
 

การพิจารณาอนุมัติกระทําโดยกรรมการบริษัท โดยจะมีกรรมการอิสระรวมพิจารณาดวย 
 
3.5   ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก  (on arms’ length basis) ใชหรือไม 
               a  ใช                              ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 

บริษัทไดมีการจัดประชุม เพื่อหาขอสรุปในการพิจารณา เพื่อใหเกิดความเปนธรรม และถูกตองตามหลักการ
ท่ีกฎหมายรับรอง  ท้ังนี้ไดพิจารณาขอมูลจากรายงานการประชุมในสวนของการอนุมัติเงินกูยืมจากบริษัทแม 
2.5 ลานดอลลารสหรัฐ 

 
3.6   ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา 
เปนตน)  
    ใช                             a  ไมใช                ไมมีกรณีดังกลาว 
 

บริษัทมิไดทําการทบทวนอยางสม่ําเสมอวา Technical Service Agreement ระหวางกิจการกับบริษัทแมมี
ความสมเหตุสมผลกับภาวะของอุตสาหกรรมและการแขงขันหรือไม  ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการทบทวนความ
เหมาะสมดานการปฎิบัติตามสัญญาอยางสม่ําเสมอตอไป      
  

3.7   กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
 a  ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
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โดยพิจารณาจากขั้นตอนการอนุมัติรายการ จะตองมีการจัดทําการวิเคราะหขอมูล ประกอบกับมีระเบียบ
ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการเอื้อประโยชนสวนตัวของผูเกี่ยวของ 

 
3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช  a    ไมมีกรณีดังกลาว 
 
3.9   บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม  ท้ังนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
 a    มี   ไมมี 
 

บริษัทจะใหการอบรมแกพนักงานในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอ
เนื่อง  เพื่อใหพนักงานสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 
3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม 
     มี                                             ไมมี      a   ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผู
ถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะ
เปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและ
เปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 
ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี 
         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะ

กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอให
พิจารณาเหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

 a    ใช   ไมใช 
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอ

ตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
 a    ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน   ไมใช 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอมเหตุผล
เปนตน 

 a    ใช   ไมใช 
 

การจัดประชุมกรรมการมีข้ึนประมาณปละ 3-4 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะมีการจัดทํารายงานการประชุม
กรรมการโดยผูจัดการแผนกบัญชี และการเงิน โดยมีการจัดเอกสารสําคัญดังกลาวไวอยางเปนระเบียบ และ
งายตอการคนหา 
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับ

แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม 

 a   ใช   ไมใช 
 

บริษัทมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจ
สอบไดภายในระยะเวลาอันสมควร 

 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป

และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการ
ท่ีคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

 a   ใช  ไมใช 
 

โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต คือ นางเกศรี ณรงคเดช แหงบริษัท เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท  จํากัด 
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา 
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
          
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย

บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
 a    ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 

โดยการพิจารณางบประมาณรายเดือนที่ไดจัดทําเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับประมาณการ
ท่ีต้ังไว      

 
5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินที่เกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะ

เวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
 a    ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 

ใหแผนกงานที่เกี่ยวของหาสาเหตุท่ีกอใหเกิดความแตกตาง เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา และราย
งานความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง     

 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม 
 a    ใช   ไมใช 
 

กิจการเริ่มดําเนินการแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบซึ่งจะทําหนาท่ีสอบทานการปฏิบัติ
งานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว  อีกทั้งพิจารณาปรับปรุงและชี้แจงขอเสนอแนะในกรณีเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติ  โดยระบบการควบคุมภายในของกิจการจะเปนการควบคุมตรวจสอบภายในระหวางแผนก
ตางๆที่เกี่ยวของกัน   

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 13 



 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 14 

 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

 a  ใช                                     ไมใช       ไมมีกรณีดังกลาว 
 

ตามโครงสรางการบริหาร ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลการสอบทานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจ
สอบ 

 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
  ใช                                     ไมใช      aไมมีกรณีดังกลาว 
 

บริษัทไมเคยพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ เชนการทุจริต การฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทําท่ีผิดปรกติ
อันจะกระทบตอช่ือเสียง สถานะทางธุรกิจ และฐานะการเงินอยางมีนัยสําคัญ 

 
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ

สอบ ใชหรือไม 
 a  ใช                                    ไมใช 
 

ขณะนี้อยูในขั้นตอนเริ่มตนของกระบวนการปรับปรุงขอบกพรอง โดยหัวหนาแผนกที่มีปญหาจะประสาน
งาน และรายงานผลการปรับปรุงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเปนระยะๆ  

 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต 

หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

 a ใช   ไมใช       ไมมีกรณีดังกลาว 
 

บริษัทไมมีระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร แตมีธรรมเนียมปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะสอบ
ถามใหฝายบริหารรายงานหากมีเหตุการณท่ีผิดปกติเกิดขึ้นภายในองคกร 
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