แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

แบบประเมินนีจ้ ัดทําขึน้ โดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ ึ งเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรื อปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดําเนิน
ไปได้ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่ งเสริ มให้ทุกคนในบริ ษทั ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการ
ควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้ความสําคัญต่อความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ การจัดการโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการประชุมร่ วมกันของฝ่ ายบริ หาร เพื่อกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิจ โดยกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
คุณภาพของบริ ษทั และกําหนดดัชนีช้ ีวดั เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ดาํ เนิ นการอย่างรอบคอบ และได้พิจารณา
ถึงความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไป
อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู่ การ
กระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่ น ตั้งเป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกิ นความเป็ นจริ ง ทําให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษ ทั ฯ มี การทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บ ัติงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยมี การติ ดตามและประเมิ นผลอย่างต่ อ เนื่ อ ง และ
ปรับเปลี่ยนเป้ าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ
1.3 บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และการมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ชดั เจน ซึ่ งช่วยให้ฝ่าย
บริ หารสามารถควบคุมการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
1.4 บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
✓ มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯ มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม และหลักการกํากับดูแลกิจการ บนพื้นฐานความเป็ นธรรม และผลประโยชน์ของผู ้
มี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว และเพิ่มค่าแก่องค์กร บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
กําหนดหลักจริ ยธรรมที่ละเอียดยิง่ ขึ้นสําหรับพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตนที่ชดั เจนของระดับพนักงาน
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1.5 บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หาร
ทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ จัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไปอย่างชัดเจนและ
มีความรัดกุม รวมทั้งได้นาํ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบการทํางานของทุกฝ่ าย
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะยาว
ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและยึดมัน่ ในคุณธรรมต่อคู่คา้ ให้ความสําคัญต่อนโยบายคุณภาพ และผลประโยชน์ร่วมสู งสุ ดของคู่คา้
และองค์กร ให้การดูแลและสนับสนุนการทํางาน การชําระเงินตรงต่อเวลา คํานึงถึงการทําการค้าที่เป็ นธรรม และมีนโยบาย
พัฒนาคู่คา้ ให้กา้ วหน้าไปพร้อมกับองค์กร
ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อมดําเนิ นการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ ยงอาจมา
จากปั จจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรม บริ ษทั ขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถ
รองรับได้ หรื อการกํากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้น และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภค
สิ นค้า ทําให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาด เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนําพาให้บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ ยง
ดังกล่าวได้น้ นั ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํ่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1 บริ ษทั มีการประเมินอย่างสมํ่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัยความเสี่ ยงทั้งที่มา จาก
ภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
✓ มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯ มีการประชุมเพื่อการประเมินความเสี่ ยงอยู่เสมอ ทั้งความเสี่ ยงจากลักษณะธุ รกิ จ ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายใน
และความเสี่ ยงจากการควบคุมภายใน
2.2 บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
✓ มี
ไม่มี
ฝ่ ายบริ หารมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดปั จจัยความเสี่ ยง ทั้งปั จจัยภายนอกและภายใน ซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
3/9

2.3 บริ ษทั กําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ ยง
เหล่านั้น ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการ และผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ ยง

2.4 บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงานทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบตั ิตาม
2.5 บริ ษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดไว้ โดยให้มีการรายงานผล โดยทางวาจาในที่
ประชุม หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริ หารกําหนด
ไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่ งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.1 บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงินอํานาจอนุมตั ิต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีความเหมาะสม
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3.2 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและ
กัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุ มตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สิน
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในการทําหน้าที่อนุมตั ิ บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สินแยกกันไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจสอบการดําเนิ นการตามอํานาจหน้าที่อยู่
เสมอ
3.3 ในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั มี การทําธุ ร กรรมกับ ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ บุ ค คลดังกล่าว บริ ษ ทั มี
มาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาํ หนด ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ ได้มีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกัน โดยต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าปกติ หรื อราคาตลาด
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ สําหรับกรณี การทํารายการระหว่างกัน
ที่เป็ นไปตามการค้าปกติ ฝ่ ายบริ หารสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจอนุมตั ิ แต่ท้ งั นี้จะต้องรายงานการทํารายงานดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
สําหรับกรณี การทํารายการระหว่างกันที่ไม่เป็ นไม่ตามรายการทางการค้าปกติ กําหนดให้ตอ้ งนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิ ก่อนการเข้า
ทํารายการ และมีการเปิ ดเผยการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.4 ในกรณี ที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้นได้กระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่
หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ กําหนดให้การทํารายการระหว่างกันที่ ไม่เป็ นไม่ตามรายการทางการค้าปกติ ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิ ก่อนการเข้า
ทํารายการ ผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงมติในการทํารายการ
ระหว่างกันนั้น ๆ
3.5 ในกรณี ที่มีการทําธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมนั้น ได้คาํ นึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญและ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
การพิจารณาอนุ มตั ิการทํารายการระหว่างกัน ได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และถือเสมือนเป็ น
รายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
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3.6 ในกรณี ที่ได้มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว (เช่น การทําสัญญาซื้ อขาย
สิ นค้า การให้กยู้ ืม การคํ้าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั
หรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสําหรับธุรกรรมที่ผลผูกพันระยะยาวอยูอ่ ย่างสมํ่าเสมอ
3.7 กรณี ที่บริ ษทั มีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุ รกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณี ที่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องดังกล่าวนํา
โอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มี มาตรการพิจารณาครอบคลุมถึงการป้ องกันมิให้ผทู ้ ี่ เกี่ยวข้อง นําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว
3.8 ในกรณี ที่บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ
ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยอย่างสมํ่าเสมอ และมีการแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั
ดังกล่าว
3.9 บริ ษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั
✓ มี
ไม่มี
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายและติดตามการดําเนินงานให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.10 ในกรณี ที่บริ ษทั เคยมีการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษทั มี มาตรการแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิ ดการกระทําในลักษณะนั้นอีก
หรื อไม่
มี

✓ ไม่มีกรณี ดงั กล่าว

ไม่มี

ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่ งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูล
อื่น ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิ ทธิ ผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มีเนื้อหาที่จาํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
มีความถูกต้องสมบูรณ์
มีความเป็ นปัจจุบนั
มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่ สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้
ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่หรื อไม่ (ข้อมูลที่สาํ คัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น)
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการจัดเตรี ยมข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอต่อการประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ เป็ นเวลาล่วงหน้า
โดยจะจัดส่ งพร้อมเอกสารเชิญประชุม
4.2 กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณา
ก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้มีการส่ งหนังสื อนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํ ให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มี เลขานุ การบริ ษทั จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมโดยบันทึกข้อซักถามความเห็ นหรื อข้อสังเกตของ
กรรมการลงในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้
4.4 บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี
ว่ามีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาํ ให้บริ ษทั แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
✓ ใช่

ไม่ใช่
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บริ ษทั ฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษทั จะดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ควรต้องติดตามอย่างสมํ่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนิ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
5.1 กรณี ที่บริ ษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไป
ตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้จดั การประชุมเป็ นประจําอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยผูบ้ ริ หารมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํ หนดไว้
5.2 กรณี ที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
หากผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย คณะกรรมการจะสอบถามสาเหตุจากผูบ้ ริ หาร และร่ วมกันกําหนดแนว
ทางแก้ไข และให้มีการติดตามรายงานผลภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.3 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสมํ่าเสมอ ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้าง บริ ษทั แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จํากัด ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไว้ ซึ่ งเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 กรณี ที่บริ ษทั มีการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้
อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.5 เมื่ อมี การตรวจพบข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสําคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
เมื่อพบข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงสาเหตุ และหน่วยงานตรวจสอบภายจะมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
5.6 บริ ษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
✓ ใช่
ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ทุจริ ต หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
มี
ไม่มี
✓ ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้มีการรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน
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