แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)
วันที่

2 เมษายน 2551

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึง่ เอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพือ่ สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดมีการประชุมรวมกันของฝายบริหาร เพื่อกําหนดเปาหมายของการดําเนินธุรกิจ และทํา
ประมาณการทางดานการเงินลวงหนาเปนรายป โดยจะทําการแจงใหผูบริหารในแตละแผนกรับทราบเพื่อ
บริหารงานภายในแผนกใหสอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไว
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการประชุมรวมกันกับทุกฝายงานภายในบริษัทฯ โดยทบทวนถึงผลการดําเนินงานที่ผาน
มา และมีการสรุปเปาหมายใหแตละแผนกทราบ เพือ่ จะไดนาํ ไปดําเนินการใหใกลเคียงกับความเปนจริงมาก
ที่สุด
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดโครงสรางองคกรที่เปนลายลักษณอักษร อยางชัดเจน
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
 มี
 ไมมี
บริษัทฯ มีการจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ ของฝายบริหาร
และพนักงาน ไวอยางชัดเจน
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดระเบียบในการอนุมัติธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงาน ไว
เปนลายลักษณอักษร
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีขอกําหนดเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงความเปนธรรม ในการ
ติดตอธุรกิจกับคูคาที่เกี่ยวของ
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบ ริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสีย่ ง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจ จัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสีย่ งทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
 มี
 ไมมี
บริษัทฯ ไดมีการประชุมผูบ ริหารเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจเปนประจํากอนการ
กําหนดเปาหมายทางธุรกิจ รวมทั้งเมื่อมีเหตุการณผิดปกติจากปจจัยภายนอกเกิดขึ้น
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจ จัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไมมี
บริษัทฯ มีการประชุมรวมกันของผูบริหาร เพื่อวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปจจัยที่เปนความเสี่ยง

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
ผูบริหารของบริษัทฯ มีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตามสถานะการณ และสาเหตุของ
ความเสี่ยง เพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกลาว
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแจงใหผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานทราบถึงแนวทางปฏิบัตติ าม
มาตรการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหนําไปปฏิบตั ิใหถูกตอง
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดมีการติดตามวาไดมีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยใหมี
การรายงานผล โดยทางวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มคี วามสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอือ้ ใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการทําหนาที่อนุมัติ บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน แยกกันไวอยางชัดเจน เพื่อใหการตรวจสอบดําเนินการไดสะดวกขึ้น
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน
การอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ตามนโยบายของบริษัท ไดมีการกําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดยในกรณีของการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตาม
การคาปกติ ฝายบริหารสามารถดําเนินการไดตามปกติ แตทั้งนี้จะตองนําเสนอการทํารายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทํารายการนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาใหเกิดรายการระหวางกัน
เมื่อเกิดกรณีที่มีความจําเปนจริง ๆ เทานั้น
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สําหรับในกรณีที่การทํารายการระหวางกันไมเปนรายการทางการคาปกติ จะกําหนดใหตองนําเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทจะพิจารณาใหผูประเมินราคาอิสระ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานนั้น ๆ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน
ตามแตกรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ รวมทั้งบริษัทฯ จะทําการเปดเผยรายการระหวาง
กันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ กําหนดใหตองมีการเสนอเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และใหความเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนตามแตกรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทํารายการ ทั้งนี้การ
พิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีวาม
ขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบจะเขารวมประชุมเพือ่ พิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันโดย
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และจะพิจารณาใหการทําธุรกรรมดังกลาว ถือเสมือนเปน
รายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะทีม่ ีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยมื การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
ผูบริหารของบริษัทฯ จะรายงานผลการปฎิบัติตามเงื่อนไข ใหกับคณะกรรมการตรวจสอบไดรับ
ทราบเปนระยะ
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3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญ และจะพิจารณาครอบคลุมถึงการปองกัน มิใหผูเกี่ยวของ นําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัวดวย
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษทั ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดสงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ทําใหสามารถติดตาม
และดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยไดตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามทิศทางการดําเนินงานที่ได
กําหนดไว
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไมมี
บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพืน้ ฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษทั ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
 ใช
 ไมใช
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทฯ พิจารณา ทางบริษัทฯ จะดําเนินการจัดเตรียม
เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ เพียงพอตอการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ เปนเวลาลวงหนา โดยจะจัดสง
พรอมเอกสารเชิญประชุม

4.2 กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7.…วัน
 ไมใช
บริษัทฯ ไดกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยจะตองสงหนังสือเชิญ
ประชุมลวงหนากอนวันประชุม ไมนอยกวา 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัตหิ นาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ใช
 ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ
บริษัทฯ

11

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบตั ิตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหจัดการประชุมเปนประจําอยางนอย ทุก 3 เดือน โดยในการ
ประชุมจะนําผลการดําเนินงานมาเปรียบเทียบกับเปาหมาย วามีผลเปนอยางไร
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย คณะกรรมการจะสอบถามสาเหตุจากผูบริหารและ
รวมกันกําหนดแนวทางแกไข และใหมีการติดตามรายงานผลภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท จํากัด ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
การตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดกําหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
เมื่อพบขอบกพรอง ผูที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการชี้แจงสาเหตุ และดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบตั ิที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ กําหนดใหพนักงานทุกคนตองรายงานกรณีดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบในทันที
เพื่อจะไดแกไขและกําหนดแนวทางปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก

