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เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แบบประเมิ นนี้ จดั ทาโดยคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภำพแวดล้อม หมำยถึง กำรมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมทีด่ ซี ง่ึ เป็ นรำกฐำนทีส่ ำคัญ
ของระบบควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นทีต่ อ้ งสร้ำงสภำวะหรือปจั จัยต่ำงๆ ซึง่ เอือ้ ให้ระบบกำร
ควบคุมภำยในดำเนินไปได้ตำมที่บริษัทมุ่ งหวัง เป็ นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงควำมจำเป็ นของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรทีฝ่ ่ำยบริหำรให้ควำมสำคัญต่อควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
จริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ กำรจัดกำรโครงสร้ำงขององค์กรอย่ำงเหมำะสม กำรกำหนดหน้ำที่อย่ำงชัดเจน กำรมี
นโยบำยและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น

1.1
คณะกรรมกำรได้ดแู ลให้มกี ำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

1.2
คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนเป้ำ หมำยกำรปฏิบตั ิง ำนแล้วว่ ำ กำรตัง้ เป้ ำหมำยได้ดำเนิน กำรอย่ำ ง
รอบคอบ และได้พจิ ำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ของเป้ำหมำยทีก่ ำหนด ตลอดจนได้มกี ำรวิเครำะห์ถงึ กำรให้สงิ่ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล โดยไม่มกี ำรจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ กินสมควรแก่
พนักงำนในลักษณะทีอ่ ำจนำไปสู่กำรกระทำทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เช่น ตัง้ เป้ำหมำยยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกิน
ควำมเป็ นจริง ทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น)
 ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมกำรได้มกี ำรประเมินผลกำรปฎิบตั งิ ำนจริงกับเป้ำหมำยเป็ นประจำ โดยกำรวิเครำะห์หำสำเหตุและ
ปรับปรุงกำรปฎิบตั งิ ำน เพื่อให้ผลกำรปฎิบตั งิ ำนบรรลุเป้ำหมำย ตลอดจนกำรทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำน
ตำมสภำพควำมเป็ นจริงอย่ำงสม่ำเสมอ
1.3

บริษทั ได้มกี ำรจัดโครงสร้ำงองค์กรทีช่ ่วยให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงประสิทธิภำพ หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั มีโครงสร้ำงองค์กรทีช่ ดั เจนเพื่อช่วยให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถวำงแผน สังกำร
่ และควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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1.4
บริษทั มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) และข้อกำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำน
ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ บทลงโทษ
หำกมีกำรฝำ่ ฝืน หรือไม่
 มี

 ไม่มี

บริษทั ได้กำหนดจริยธรรมในกำรปฏิบตั งิ ำนไว้ในกฎระเบียบกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
รวมทัง้ กำหนดบทลงโทษหำกฝำ่ ฝืน
1.5

บริษทั มีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ำนกำรเงิน

กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทัวไปที
่ ร่ ดั กุมและสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั มีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนในธุรกรรมดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อควำมชัดเจนในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็ นกำรป้องกันกำรกระทำทุจริตภำยในองค์กร
1.6
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏิบตั งิ ำน บริษทั ได้คำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อคู่คำ้ เพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ในระยะยำว ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้กำหนดจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยคำนึงถึงควำมเป็ นธรรมต่อคู่คำ้
เพื่อประโยชน์ของบริษทั ในระยะยำว
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ส่วนที่ 2 การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
กำรประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อมดำเนินกำรอยู่ท่ำมกลำงควำมเสีย่ งทำงธุรกิจตลอดเวลำ โดยสำเหตุของ
ควำมเสีย่ งอำจมำจำกปจั จัยภำยใน เช่น ผูบ้ ริหำรขำดควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษทั ขยำยงำนอย่ำงรวดเร็วเกินไป
ทำให้ระบบงำนไม่สำมำรถรองรับได้ หรือกำรกำกับดูแลไม่ทวถึ
ั ่ ง เป็ นต้น และปจั จัยภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมบริโภคสินค้ำ ทำให้มผี ลกระทบต่อส่วนแบ่งตลำด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ี กำรทีจ่ ะนำพำให้
บริษทั รอดพ้นจำกอันตรำยทีเ่ กิดจำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวได้นนั ้ ฝำ่ ยบริหำรจำเป็ นต้องดำเนินกำรต่อไปนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
(1) พิจำรณำหรือไตร่ตรองถึงลักษณะควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ประสบอยู่ หรือคำดว่ำจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสีย่ งนัน้ ๆ ต่อบริษทั และโอกำสทีค่ วำมเสีย่ งนัน้ ๆจะเกิดขึน้ (Analysis of risk)
(3) กำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมำะสม (Management of risk)

2.1
บริษทั มีกำรประเมินอย่ำงสม่ำเสมอหรือไม่ว่ำ กำรประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจั จัยใดบ้ำงทีเ่ ป็ นปจั จัยควำม
เสีย่ งทัง้ ทีม่ ำจำกภำยนอกและภำยใน ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
 มี

 ไม่มี

บริษทั ได้ประเมินปจั จัยควำมเสีย่ งภำยนอกบริษทั เช่น ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ
ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดแคลนแรงงำนก่อสร้ำง,สภำพกำรแข่งขันทีร่ ุนแรง และควำมเสีย่ งภำยในบริษทั เช่น
ควำมผิดพลำดจำกกำรบริหำรงำน กำรขำดแคลนทรัพยำกรบุคคล ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีนยั สำคัญ โดยได้จดั ให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อยเดือนละครัง้ เพื่อหำรือแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ ง
2.2

บริษทั ได้มกี ำรวิเครำะห์หรือไม่ว่ำ เหตุกำรณ์ใดทีจ่ ะทำให้ปจั จัยทีเ่ ป็ นควำมเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้
 มี

 ไม่มี

ได้มกี ำรวิเครำะห์อย่ำงสม่ำเสมอ

2.3
บริษทั กำหนดให้มมี ำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ทเ่ี ป็ นสำเหตุของปจั จัยควำมเสีย่ ง รวมทัง้ มำตรกำรใน
กำรลดควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้ตดิ ตำมควำมคืบหน้ำในกำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นประจำ และหำมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งนัน้
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2.4
บริษทั ได้แจ้งให้พนักงำนทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องรับทรำบและปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนดไว้
ใช่หรือไม่
 ใช่

2.5

 ไม่ใช่

บริษทั มีกำรติดตำมว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ปฏิบตั ติ ำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้มกี ำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบตั ติ ำมแผนกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)
กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ำยบริหำร เป็ นกิจกรรมที่มคี วำมสำคัญเพื่อให้บริษัทมันใจว่
่ ำแนวทำงที่
ฝำ่ ยบริหำรกำหนดไว้ ได้รบั กำรตอบสนองและปฏิบตั ติ ำมจำกทุกคนในบริษทั ซึง่ แนวทำงดังกล่ำว ได้แก่
(1) กำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ริ ำยกำรเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม
(2) มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีท่ อ่ี ำจเอือ้ ให้เกิดกำรกำระทำทีท่ ุจริตออกจำกกัน
(3) มีกำรกำหนดขัน้ ตอน และวิธกี ำรทำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรื อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
(4) กำรกำหนดวิธกี ำรเพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

3.1
บริษัท มีก ำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่แ ละวงเงิน อ ำนำจอนุ ม ัติข องฝ่ ำ ยบริห ำรในแต่ ล ะระดับ ไว้
อย่ำงชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

3.2
บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อเป็ นกำร
ตรวจสอบซึง่ กันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ (2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ (3) หน้ำที่
ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรควบคุมภำยในเกีย่ วกับกำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ ย่ำงชัดเจน โดยแบ่งแยก
หน้ำที่ กำรอนุมตั ,ิ บันทึกบัญชี และดูแลรักษำทรัพย์สนิ และกำรตรวจสอบออกจำกกัน
3.3
ในกรณี ท่บี ริษัทมีกำรท ำธุ รกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ งกับบุ คคล
ดังกล่ำว บริษทั มีมำตรกำรทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมนัน้ ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนด ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษัท ได้กำหนดมำตรกำรและขัน้ ตอนอนุ มตั ิกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัท และผู้มสี ่วนได้เสียไว้อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยบริษทั จะต้องนำเสนอกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว
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3.4
ในกรณีท่มี กี ำรทำธุรกรรมตำม 3.3 กำรพิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมนัน้ ได้กระทำโดยผู้ท่ไี ม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้ เท่ำนัน้ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้กำหนดมำตรกำรและขันตอนอนุ
้
มตั กิ ำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั
และผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยบริษทั จะต้องนำเสนอกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว
3.5
ในกรณีทม่ี กี ำรทำธุรกรรมตำม 3.3 กำรพิจำรณำอนุ มตั ธิ ุรกรรมนัน้ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เป็ นสำคัญและพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก( on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั จะต้องนำเสนอกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสม
ของรำยกำรดังกล่ำว
3.6
ในกรณีท่ไี ด้มกี ำรอนุ มตั ิธุรกรรมกับผู้ท่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษัทในระยะยำวไปแล้ว (เช่น
กำรทำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยืม กำรค้ำประกัน) ได้มีกำรติดตำมให้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั หรือไม่ (เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำมกำหนด กำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ
เป็ นต้น )
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้ตดิ ตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ

3.7
กรณีท่บี ริษัทมีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมตำม 3.3 มำตรกำรดังกล่ำวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ผี ู้ท่ี
เกีย่ วข้องดังกล่ำวนำโอกำสหรือประโยชน์ของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้วย ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้มกี ำรระบุไว้ในข้อกำหนดเกีย่ วกับจริยธรรมในกำรปฏิบตั งิ ำน และได้จดั ทำบันทึกข้อตกลง
ในกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
3.8
ในกรณีทบ่ี ริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษทั มีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั
ย่อยหรือบริษทั ร่วมอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรกำหนดทิศทำงให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรใน
บริษทั ดังกล่ำวถือปฏิบตั ิ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้มกี ำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรกำหนดทิศทำงให้บุคคลที่
บริษทั แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรได้ถอื ปฏิบตั ิ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อบริษทั ทุกไตรมำส
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3.9
บริษทั มีมำตรกำรทีจ่ ะติดตำมให้กำรดำเนินงำนของบริษทั เป็ นไปตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อ
ลดควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจและรักษำชื่อเสียงของบริษทั
 มี

 ไม่มี

บริษทั ได้แต่งตัง้ ทีป่ รึกษำกฎหมำย เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อย่ำงเคร่งครัด

3.10
ในกรณีทบ่ี ริษทั เคยมีกำรกระทำทีฝ่ ำ่ ฝืนกฎหมำย บริษทั มีมำตรกำรแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดกำรกระทำใน
ลักษณะนัน้ อีก หรือไม่
 มี

 ไม่มี

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

8

บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักกำรประกำรหนึ่งของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังไม่ว่ำจะเป็ นสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ก็คอื กำรตัดสินใจบนพืน้ ฐำนทีม่ ขี อ้ มูลทีม่ คี ุณภำพและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็ น
ข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนัน้ กำรสือ่ สำรข้อมูลดังกล่ำวไปยังผูท้ เ่ี กีย่ วข้องจึงเป็ นสิง่ จำเป็ นอย่ำงยิง่ และเป็ นสิง่ ที่
จะช่วยให้เกิดควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน
ข้อมูลทีม่ คี ุณภำพควรมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนื้อหำทีจ่ ำเป็ นเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ
(2) มีควำมถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีควำมเป็ นปจั จุบนั
(4) มีรปู แบบทีเ่ ข้ำใจง่ำย
(5) มีกำรจัดเก็บทีด่ ี

4.1
ในกำรเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ บริษัทได้จดั ให้มขี อ้ มูลที่สำคัญ ต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมกำรให้ประกอบกำรตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลทีส่ ำคัญต่ำงๆ ได้แก่ รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้ พิจำรณำ
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ เป็ นต้น)
 ใช่

 ไม่ใช่

4.2
กรรมกำรบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ น และเพียงพอ
ต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม อย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รบั ก่อนวันประชุมโดยเฉลีย่ 7 วัน

 ไม่ใช่

กรรมกำรของบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุม หรือเอกสำรประกอบกำรประชุมภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด
(ก่อนวันประชุม โดยเฉลีย่ 7 วัน)
4.3
รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร มีรำยละเอียตำมควรทีท่ ำให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำร
ปฏิบตั ิห น้ ำ ที่ข องกรรมกำรได้หรือ ไม่ เช่ น ได้มีกำรบัน ทึก ข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือ ข้อสังเกตของ
กรรมกำรในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั ได้มกี ำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยมีรำยละเอียดเพียงพอทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้
สำมำรถตรวจสอบควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรได้
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4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำงๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคยได้รบั
แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีวำ่ มีขอ้ บกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รบั แจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั จัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชีและบัญชีต่ำง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่ สำมำรถค้นหำเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลในภำยหลังได้
4.5
คณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำแล้วใช่หรือไม่ว่ำ ฝำ่ ยบริหำรได้ใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
และเหมำะสมกับ ลัก ษณะธุ ร กิจ ของบริษัท โดยไม่ เ ลือ กใช้น โยบำยบัญ ชีท่ีท ำให้บ ริษัท แส ดงผลประกอบกำรที่
คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็ นจริง
 ใช่

 ไม่ใช่

นโยบำยบัญชีทบ่ี ริษทั เลือกใช้เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และเหมำะสมกับธุรกิจของบริษทั
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ส่วนที่ 5 ระบบการติ ดตาม (Monitoring)
กำรทีบ่ ริษทั จะดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บริษทั ควรต้องติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอว่ำมี
กำรปฏิบตั ิตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ระบบกำรควบคุมภำยในยังดำเนินอยู่อย่ำงต่ อเนื่อง และมีกำรปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ข้อบกพร่องต่ำงๆ ได้รบั กำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที

5.1
กรณีทบ่ี ริษทั มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรได้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของ
ฝำ่ ยบริหำรว่ำเป็ นไปตำมเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้เปรียบเทียบกำรดำเนินงำนของฝำ่ ยบริหำรกับเป้ำหมำยทุกไตรมำส เป็ นรำยไตรมำส

5.2
กรณีท่ผี ลกำรดำเนิน งำนที่เกิดขึ้นมีควมแตกต่ ำงจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไข
ภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสม ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้มกี ำรประชุมฝำ่ ยงำนต่ำงๆ ทุกเดือน หำกผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย และทำกำร
วิเครำะห์สำเหตุ กำหนดแนวทำงแก้ไข ติดตำมกำรแก้ไขในระยะยำวทีเ่ หมำะสม
5.3

บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้อย่ำงสม่ำเสมอ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบภำยใน เพื่อประเมินผลกำรควบคุมภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำย
ไตรมำส นอกจำกนี้ บริษทั ยังได้แต่งตัง้ บริษทั อินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษำ
จำกภำยนอก ให้ทำกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร และให้คำแนะนำเพื่อพัฒนำปรับปรุงระบบกำร
ควบคุมภำยในให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้
5.4
กรณีทบ่ี ริษทั มีกำรตรวจสอบภำยใน บริษทั ได้กำหนดให้กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต้องรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงอิสระและเสนอ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบได้อย่ำงตรงไปตรงมำ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

บริษทั ได้กำหนดให้กำรรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภำยใน
สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงอิสระ
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5.5
เมื่อมีกำรตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญ ได้มกี ำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำสังกำรแก้
่
ไขภำยในระยะเวลำอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

5.6
บริษัท ต้อ งรำยงำนควำมคืบ หน้ ำ ในกำรปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

5.7
บริษทั มีนโยบำยให้ฝำ่ ยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ทุจริต
หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริต มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ำ่ ฝืนกฎหมำย และมีกำรกระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจจะกระทบต่อชื่อเสียง
และฐำนะกำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ หรือไม่
 มี

 ไม่มี

 ไม่มกี รณีดงั กล่ำว

ฝำ่ ยบริหำรจะรำยงำนในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเพื่อให้ดำเนินกำรในทันที พร้อมทัง้ แจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบ เพื่อให้ควำมเห็นชอบเกีย่ วกับแนวทำงแก้ไข

