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แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 12 เมษายน 2555

แบบประเมิ นนี้ จดั ทําตามความเห็นของความเห็นของฝ่ ายจัดการ เพื่อคณะกรรมการบริ ษทั ใช้เป็ น
เครื่องมือประกอบการพิ จารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องค์กร

2
ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ซี ง่ึ เป็นรากฐานทีส่ าํ คัญ
ของระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งสร้างสภาวะหรือปจั จัยต่าง ๆ ซึง่ เอือ้ ให้
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามทีบ่ ริษทั มุง่ หวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุก
คนในบริษทั ตระหนักถึงความจําเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การทีฝ่ า่ ยบริหารให้ความสําคัญต่อความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่
อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
1.1 คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

คณะกรรมการบริห าร ได้ม ีก ารกํา หนดเป้ าหมายการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี 2554 เพื่อ ใช้เ ป็ น
เครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์กร และช่วยในการจัดการองค์กร การสังการ
่
การ
กํากับดูแลและติดตามงานทีช่ ดั เจน โดยได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
1.2 คณะกรรมการบริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านแล้วว่า การตัง้ เป้าหมายได้ดาํ เนินการอย่างรอบคอบ
และได้พจิ ารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ าํ หนด ตลอดจนได้มกี ารวิเคราะห์ถงึ การให้สงิ่ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มกี ารจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กิน
สมควรแก่พนักงานในลักษณะทีอ่ าจนําไปสูก่ ารกระทําทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เช่น ตัง้ เป้าหมายยอดขาย
ของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็นจริง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)

ใช่

ไม่ใช่
เป้าหมายการดําเนินงาน ประจําปี 2554 จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารทีก่ ํากับ
ดูแลการดําเนินงานครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการดําเนินงานทีผ่ า่ นมา
ประกอบกับการวิเ คราะห์/ ประเมิน สถานการณ์ ท งั ้ ภายในและภายนอกบริษัท
ก่อ นนํ า เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั สอบทานและอนุมตั ใิ ช้ในการดําเนินงาน
1.3 บริษทั ได้มกี ารจัดโครงสร้างองค์กรทีช่ ว่ ยให้ฝา่ ยบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ฝา่ ยบริหารได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละปีและได้รบั
การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
1.4 บริษทั มีขอ้ กําหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝา่ ยบริหารและพนักงานปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษ
หากมีการฝา่ ฝืน หรือไม่

มี

ไม่ม ี
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บริษทั มีขอ้ กําหนดดังกล่าวไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ
1.5 บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเป็นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทัวไปที
่ ร่ ดั กุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

บริษทั มีการจัดทํานโยบายทีส่ าํ คัญซึง่ ครอบคลุมถึงเรือ่ งการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารงานทัวไป
่
และจัดทําคูม่ อื การปฏิบตั งิ านดังกล่าวไว้ครบถ้วน
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็นธรรมต่อคูค่ า้ เพือ่ ประโยชน์ของ
บริษทั ในระยะยาว ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั มีขอ้ กําหนดดังกล่าวไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 2 การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดําเนินการอยูท่ า่ มกลางความเสีย่ งทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสีย่ งอาจมาจากปจั จัยภายใน เช่น ผูบ้ ริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษทั ขยายงานอย่างรวดเร็ว
เกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกํากับดูแลไม่ทวถึ
ั ่ ง เป็นต้น และปจั จัยภายนอก เช่น การ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทําให้มผี ลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น
ด้วยเหตุน้ี การทีจ่ ะนําพาให้บริษทั รอดพ้นจากอันตรายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดังกล่าวได้นนั ้ ฝา่ ยบริหารจําเป็ นต้อง
ดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํ่าเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสีย่ งนัน้ ๆ ต่อบริษทั และโอกาสทีค่ วามเสีย่ งนัน้ ๆจะเกิดขึน้
(Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม (Management of risk)
2.1 บริษทั มีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจั จัยใดบ้างทีเ่ ป็ นปจั จัยความ
เสีย่ งทัง้ ทีม่ าจากภายนอกและภายใน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ไม่ม ี

มี

ในปี 2554 บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ คณะทํางานด้านการประเมินความเสีย่ ง เพือ่ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสีย่ งสําคัญ
2.2 บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจ่ ะทําให้ปจั จัยทีเ่ ป็นความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้
ไม่ม ี

มี

ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 2.1
2.3 บริษทั กําหนดให้มมี าตรการในการติดตามเหตุการณ์ทเ่ี ป็นสาเหตุของปจั จัยความเสีย่ ง
การลดความเสีย่ งเหล่านัน้ ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 2.1

รวมทัง้ มาตรการใน

2.4 บริษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว้
ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

คณะทํางานด้านการประเมินความเสีย่ งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
จึงได้รบั ทราบมาตรการ
ป้องกันหรือการลดทอนความเสีย่ งสําคัญ
2.5 บริษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว้ ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 2.4
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร เป็นกิจกรรมทีม่ คี วามสําคัญเพือ่ ให้บริษทั มันใจว่
่ า แนวทางที่
ฝา่ ยบริหารกําหนดไว้ได้รบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึง่ แนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ริ ายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าทีท่ อ่ี าจเอือ้ ให้เกิดการกระทําทีท่ ุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธกี ารทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธกี ารเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1 บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละวงเงินอํานาจอนุ มตั ขิ องฝา่ ยบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

บริษทั ได้กาํ หนดขอบเขตอํานาจ และวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการ และฝา่ ยบริหารไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษรในคูม่ อื อํานาจดําเนินการ
3.2 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็ นการ
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ (2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงานทัง้ 3 ด้านออกจากกันชัดเจน โดยการอนุมตั ใิ ห้
เป็นไปตามวงเงินทีก่ ําหนด การบันทึกบัญชีเป็นหน้าทีข่ องฝา่ ยบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สนิ นัน้ เป็น
หน้าทีข่ องฝา่ ยบุคคลและธุรการ
3.3 ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษทั มี
มาตรการทีร่ ดั กุมเพือ่ ติดตามให้การทําธุรกรรมนัน้ ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี าํ หนด ใช่หรือไม่



ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
เมือ่ บริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว จะ
มีการนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบตามทีก่ าํ หนดนโยบายไว้ในคูม่ อื
จรรยาบรรณธุรกิจและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2555

3.4 ในกรณีทม่ี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้กระทําโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรม
นัน้ เท่านัน้ ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว

ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 3.3
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3.5 ในกรณีทม่ี กี ารทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้คาํ นึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็น
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก(On arms’ length basis) ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 3.3 และได้กาํ หนดนโยบายไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณรกิจและการกํากับดูแล
กิจการเกีย่ วกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
3.6 ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารอนุ มตั ธิ ุรกรรมกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทําสัญญา
ซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ มื การคํ้าประกัน) ได้มกี ารติดตามให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ล
ผูกพันบริษทั หรือไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)



ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั ได้มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามและกํากับดูแลให้การดําเนินงาน เป็นไปตามเงือ่ นไขที่
กําหนดในสัญญาอย่างสมํ่าเสมอ

3.7 กรณีทบ่ี ริษทั มีมาตรการเกีย่ วกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีทผ่ี ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
ดังกล่าวนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวด้วย ใช่หรือไม่



ใช่

ไม่ใช่
ตามทีไ่ ด้อธิบายไว้ในข้อ 3.3 ข้อ 3.4 และข้อ 3.5



ไม่มกี รณีดงั กล่าว

3.8 ในกรณีทบ่ี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั
ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะมอบหมายให้กรรมการของบริษทั เข้าไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมดังกล่าวเพือ่ ร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเอือ้ ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของกลุม่
3.9 บริษทั มีมาตรการทีจ่ ะติดตามให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่
ลดความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจและรักษาชือ่ เสียงของบริษทั

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ทําหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายทีก่ าํ หนด
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3.10 ในกรณีทบ่ี ริษทั เคยมีการกระทําทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย บริษทั มีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดการกระทําใน
ลักษณะนัน้ อีก หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
-
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ก็คอื การตัดสินใจบนพืน้ ฐานทีม่ ขี อ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนัน้ การสือ่ สารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจึง
เป็นสิง่ จําเป็นอย่างยิง่ และเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้อหาทีจ่ าํ เป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปจั จุบนั
(4) มีรปู แบบทีเ่ ข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี
4.1 ในการเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการพิจารณา บริษทั ได้จดั ให้มขี อ้ มูลทีส่ าํ คัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพือ่ ให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลทีส่ าํ คัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรือ่ งที่
เสนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นต้น)
ใช่

ไม่ใช่

ในการเสนอเรือ่ งให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการพิจารณาทุกครัง้
บริษทั จะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่
เกีย่ วข้องให้เพียงพอ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ เป็นเวลาล่วงหน้า โดยจะจัดส่งพร้อม
เอกสารเชิญประชุม
4.2 กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ าํ เป็นและเพียงพอต่อ
การพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามทีก่ ฎหมายกําหนด ใช่หรือไม่

ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลีย่ 7 วัน 
ไม่ใช่
เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนเกีย่ วกับการเชิญประชุมคณะกรรมการ โดย
จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีท่ าํ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็น
ต้น

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการ
ประชุมโดยระบุรายละเอียดสําคัญครบถ้วน เช่น วันและเวลาในการประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณา
วาระต่าง ๆ ในทีป่ ระชุม เป็นต้น ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการได้
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4.4 บริษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยได้รบั แจ้ง
จากผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่องในเรือ่ งนี้
หรือเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั มีจดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน และจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยไม่
เคยได้รบั แจ้งเรือ่ งความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจากผูส้ อบบัญชี
4.5 คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วใช่หรือไม่วา่ ฝา่ ยบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีทท่ี าํ ให้บริษทั แสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
ใช่

ไม่ใช่

บริษทั ได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
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ส่วนที่ 5 ระบบการติ ดตาม (Monitoring)
การทีบ่ ริษทั จะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทั ควรต้องติดตาม
อย่างสมํ่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทีว่ างไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รบั
การแก้ไขอย่างทันท่วงที
5.1 กรณีทบ่ี ริษทั มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝา่ ยบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีก่ าํ หนดไว้ ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน เพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานจากฝา่ ยบริหาร
และฐานะทางการเงิน
5.2 กรณีทผ่ี ลการดําเนินทีเ่ กิดขึน้ มีความแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
บริษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารได้รายงานหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดจะมีการกําหนดแนวทางแก้ไขและระยะเวลาทีเ่ หมาะสมให้คณะกรรมการได้รบั ทราบ
5.3 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้อย่างสมํ่าเสมอใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่
บริษทั ได้วา่ จ้างให้บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูต้ รวจสอบภายใน
และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส
5.4 กรณีทบ่ี ริษทั มีการตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
ผูต้ รวจสอบภายใน มีความเป็ นอิสระทีจ่ ะเสนอรายงานผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และรายงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5 เมือ่ มีการตรวจพบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
ได้มกี ารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาสังการแก้
่
ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
เมือ่ ตรวจพบข้อบกพร่อง ผูต้ รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อฝา่ ยบริหาร และ/หรือ
ผูเ้ กีย่ วข้องรับทราบทุกครัง้ ทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ าน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจําทุก
ไตรมาส
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5.6 บริษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
ใช่หรือไม่
ใช่

ไม่ใช่

ผูต้ รวจสอบภายในจะมีการรายงานผลความคืบหน้าในการปรับปรุง/แก้ไขข้อบกพร่องตามทีไ่ ด้ม ี
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ของฝา่ ยบริหารและผูร้ บั การตรวจสอบทีเ่ กีย่ วข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
เป็นประจําทุกไตรมาส
5.7 บริษทั มีนโยบายให้ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทุจริต
หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า่ ฝืนกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อาจกระทบต่อ
ชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มกี รณีดงั กล่าว
กรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว บริษทั กําหนดให้มกี ารรายงานตามสายการบังคับบัญชา และให้ฝา่ ย
บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

