บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 7 สิงหำคม พ.ศ. 2556

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจำปี 2556
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภำพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภำพแวดล้อม หมำยถึง กำรมีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรำกฐำน
ที่สำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องสร้ำงสภำวะหรือ
ปัจจัยต่ำงๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบกำรควบคุมภำยในดำเนินไปได้ตำมที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ
กำรควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงควำมจำเป็นของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรที่
ฝ่ำยบริหำรให้ควำมสำคัญต่อควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ กำรจัดกำรโครงสร้ำง
ขององค์กรอย่ำงเหมำะสม กำรกำหนดหน้ำที่อย่ำงชัดเจน กำรมีนโยบำยและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร เป็นต้น

1.1

คณะกรรมกำรได้ดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีกำรจัดทำแผนธุรกิจและกำหนดเป้ำหมำยของตัวชี้วัดประจำปี 2556 เพื่อวัดผลกำร
ดำเนินงำนเป็นแผนกตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008
1.2

คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนแล้วว่ำ กำรตั้งเป้ำหมำยได้ดำเนินกำร

อย่ำงรอบคอบ และได้พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ของเป้ำหมำยที่กำหนด ตลอดจนได้มีกำรวิเครำะห์ถึง
กำรให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำนว่ำเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล โดยไม่มีกำรจูงใจหรือ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงำนในลักษณะที่อำจนำไปสู่กำรกระทำทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตั้งเป้ำหมำยยอดขำยของบริษัทไว้สูงเกินควำมเป็นจริง ทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัว
เลขยอดขำย เป็นต้น)
 ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรประชุมทุกๆ 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อพิจำรณำผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ ร่วมกัน รวมทั้งยังมีกำรประชุมผู้บริหำรแต่ละฝ่ำย ทุกเดือนเพื่อทำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
และปรับปรุงคุณภำพ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
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1.3

บริษัทได้มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงองค์กรแบ่งแยกตำมสำยบังคับบัญชำ และแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนภำยใน และของพนักงำนแต่ละตำแหน่งโดยกำหนดหน้ำที่กำรทำงำน และกำรวัดผลในกำรทำงำน
ในตำแหน่งหรือหน่วยงำนนั้น
1.4

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) และข้อกำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ

พนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร
รวมทั้งบทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่
 มี

 ไม่มี

บริษัทฯ มีระเบียบ ข้อบังคับกำรทำงำนในบริษัท ห้ำมมิให้พนักงำนนำข้อมูลบริษัท ข้อมูลของลูกค้ำ
คู่ค้ำ และอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษัทอื่น ๆ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกเป็นอันขำด หำกมีกำร
ละเมิด จะดำเนินทำงกฎหมำยทั้งเพ่งและอำญำ
1.5

บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้ำนกำรเงิน

กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรทั่วไปที่รัดกุมและสำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯมีนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบัติงำนในแต่ละส่วน เช่น ระเบียบว่ำด้วยอำนำจอนุมัติ และ
กำรดำเนินกำร โดยมีกำรจัดทำคู่มือ เพื่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน และ พนักงำนให้รับทรำบ
1.6

ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติงำน บริษัทได้คำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อลูกค้ำเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทในระยะยำว ใช่หรือไม่
 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำกับ คู่ค้ำทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ
ร่วมกัน และมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ส่วนที่ 2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Measure)
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดำเนินกำรอยู่ท่ำมกลำงควำมเสี่ยงทำงธุรกิจตลอดเวลำ
โดยสำเหตุของควำมเสี่ยงอำจมำจำกปัจจัยภำยใน เช่น ผู้บริหำรขำดควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม
บริษัทขยำยงำนอย่ำงรวดเร็วเกินไปทำให้ระบบงำนไม่สำมำรถรองรับได้ หรือกำรกำกับดูแลไม่ทั่วถึงเป็นต้น
และปัจจัยภำยนอก เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมกำรบริโภคสินค้ำ ทำให้มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งกำรตลำด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ กำรที่จะนำพำให้บริษัทรอดพ้นจำกอันตรำยที่เกิดจำกควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวได้นั้น ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องดำเนินกำรต่อไปนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
(1) พิจำรณำหรือไตร่ตรองถึงลักษณะควำมเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคำดว่ำจะประสบ
( Identification of risk)
(2) วิเครำะห์ผลกระทบของควำมเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกำสที่ควำมเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม (Management of risk)

2.1

บริษัทมีกำรประเมินอย่ำงสม่ำเสมอหรือไม่ว่ำ กำรประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้ำงที่เป็นปัจจัย

ควำมเสี่ยงทั้งที่มำจำกภำยนอกภำยใน ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
 มี

 ไม่มี

บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรกำหนด ควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
2.2

บริษัทได้มีกำรวิเครำะห์หรือไม่ว่ำ เหตุกำรณ์ใดที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นควำมเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี

 ไม่มี

บริษัทฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรทำแผนธุรกิจยุทธศำสตร์ประจำปี และกำรประชุมฝ่ำย
บริหำรประจำเดือน เพื่อสรุปปัญหำ และวิเครำะห์เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมติดตำมปัญหำ และหำ
มำตรกำรในกำรแก้ปัญหำ และลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
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2.3

บริษัทกำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมเหตุกำรณ์ที่เป็นสำเหตุของปัจจัยควำมเสี่ยง

รวมทั้งมำตรกำรในกำรลดควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ ให้ระดับควำมสำคัญต่อควำมเสี่ยงโดยยอมให้อยู่ในระดับยอมรับได้ หรือควำมเสี่ยงน้อย
ดังนั้น เหตุกำรณ์ใดๆ มีควำมเสี่ยงที่สูงกว่ำ จำเป็นต้องมีกำรสร้ำงมำตรกำรลดควำมเสี่ยง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมำย ที่ไม่ว่ำระดับใด ควรมีมำตรกำรควบคุมอยู่ตลอดเวลำ
2.4

บริษัทได้แจ้งให้พนักงำนทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทรำบและปฏิบัติตำมมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ทีก่ ำหนดไว้ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

มีกำรจัดทำประกำศ คู่มือ และกำรแต่งตั้งทีมประเมินควำมเสี่ยงที่คัดเลือกจำกตัวแทนของพนักงำน
ในหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเข้ำร่วมกำรประเมินควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
2.5

บริษัทมีกำรติดตำมว่ำหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้ปฏิบัติตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้

ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

มีกำรกำหนดแผนกำร ระยะเวลำ และติดตำมผลโดยฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด
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ส่วนที่ 3 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities)
กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกิจกรรมที่มีควำมสำคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่ำ
แนวทำงที่ฝ่ำยบริหำรกำหนดไว้ได้รับกำรตอบสนองและปฏิบัติตำมจำกทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทำงดังกล่ำว
ได้แก่
(1) กำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมัติรำยกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
(2) มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ที่อำจเอื้อให้เกิดกำรกระทำที่ทุจริตออกจำกกัน
(3) มีกำรกำหนดขั้นตอน และวิธีกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
(4) กำรกำหนดวิธีกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำ บริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1

บริษัทมีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และวงเงินอำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับ

ไว้อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีกำรกำหนดระเบียบว่ำด้วยอำนำจอนุมัติและกำรดำเนินกำรโดยระบุขอบเขต อำนำจ
หน้ำที่ และวงเงินที่สำมำรถอนุมัติของฝ่ำยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติ
ได้จริง
3.2

บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อเป็น

กำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้ำที่อนุมัติ (2) หน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ
และ (3) หน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีกำรแบ่งแยกอำนำจควำมรับผิดชอบงำนตำมโครงสร้ำงองค์กร และอำนำจอนุมัติตำม
ระเบียบว่ำด้วยอำนำจอนุมัติ และกำรดำเนินกำรโดยแยกผู้รับผิดชอบผู้ทำหน้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชี และ
ข้อมูลสำรสนเทศ และผู้ทำหน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจำกกัน
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3.3

ในกรณีที่บริษัทมีกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่ำว

บริษัทมีมำตรกำรที่รัดกุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมนั้นต้องผ่ำนขั้นตอน กำรอนุมัติที่กำหนด ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้
ปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ควำมเห็นไว้
3.4

ในกรณีที่มีกำรทำธุรกรรมตำม 3.3 กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทำโดยผู้ที่

ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่ำนั้น ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยกรรมกำรผู้จัดกำร ไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับหรือมีส่วนได้เสียใน
กำรทำธุรกรรมนั้นกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง
3.5

ในกรณีที่ได้มีกำรทำธุรกรรมตำม 3.3 กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก
(On arms’ length basis) ใช่ หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยสำหรับกำรทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกำร
บริหำรอย่ำงอิสระได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
3.6

ในกรณีที่ได้มีกำรอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยำว ไปแล้ว (เช่น กำร

ทำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยืม กำรค้ำประกัน) ได้มีกำรติดตำมให้ปฏิบัติตำม เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่
มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ ตำมกำหนด กำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็นต้น)




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

บริษัทฯ มีฝ่ำยกำรเงินในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ และดูแลว่ำปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือไม่ และยังมี
ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก ตรวจสอบและติดตำมรำยกำรดังกล่ำวด้วย
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3.7

กรณีที่บริษัทมีมำตรกำรเกี่ยวกับกำรทำธุรกรรมตำม 3.3 มำตรกำรดังกล่ำวครอบคลุม

ไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวนำโอกำสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

-

3.8

กรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำน

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรกำหนดทิศทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทดังกล่ำวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

-

3.9

บริษัทมีมำตรกำรที่จะติดตำมให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจและรักษำชื่อเสียงของบริษัท
 มี

 ไม่มี



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

บริษัทฯมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้ควบคุมภำยในทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบและเป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงกำรมีที่ปรึกษำทำงกฎหมำยให้คำปรึกษำ
ในกำรทำธุรกรรม
3.10

ในกรณีที่บริษัทเคยมีกำรกระทำที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย บริษัทมีมำตรกำรแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด

กำรกระทำในลักษณะนั้นอีก หรือไม่
 มี

 ไม่มี



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

-
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ส่วนที่ 4 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล ( Information and Communication Measure)
หลักกำรประกำรหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังไม่ว่ำจะเป็นสำหรับกรรมกำร
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือกำรตัดสินใจบนพื้นฐำนที่มีข้อมูลที่มีคุณภำพเพียงพอต่อกำร
ตัดสินใจ ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น กำรสื่อสำรข้อมูลดังกล่ำวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึง
เป็นสิ่งจำเป็นอย่ำงยิ่ง และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในข้อมูลที่มี
คุณภำพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนือ้ หำที่จำเป็นเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ
(2) มีควำมถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีควำมเป็นปัจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย
(5) มีกำรจัดเก็บที่ดี

4.1

ในกำรเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ บริษัท ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ

เพื่อให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ ได้แก่ รำยละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือกต่ำง ๆ เป็นต้น)




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีกำรจัดทำเอกสำรประกอบในกำรประชุม ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯได้พิจำรณำก่อนกำรประชุมทุกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรตัดสินใจและวำงแผนงำนให้กับบริษัทฯ
4.2

กรรมกำรบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและ

เพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม อย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขั้นต่ำตำมที่กฎหมำยกำหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

 ไม่ใช่

บริษัทฯมีกำรจัดทำเอกสำรและส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมวำระกำรประชุมให้กรรมกำรบริษัทฯ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
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4.3

รำยงำนกำรประชุมกรรมกำร มีรำยละเอียดตำมควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ

ควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรได้หรือไม่ เช่น ได้มีกำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร
ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ มีเลขำนุกำรบริษัทจดบันทึกรำยละเอียดและจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรที่
ละเอียดเพียงพอ ที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
4.4

บริษัทจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี และบัญชีต่ำงๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคย

ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีว่ำมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

บริษัทฯ จัดเก็บเอกสำรเป็นอย่ำงดี ประกอบกำรบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่เคย
ได้รับแจ้งเรื่องข้อบกพร่องดังกล่ำว
4.5

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วใช่หรือไม่ว่ำ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่

รับรองทั่วไปและเหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบำยบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผล
ประกอบกำรที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง




 ใช่

 ไม่ใช่

คณะกรรมกำรได้ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ ได้ใช้นโยบำยบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีภำยนอกที่มีควำมน่ำเชื่อถือให้ควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ ก่อนส่งให้คณะกรรมกำร
บริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติ
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ส่วนที่ 5 ระบบกำรติดตำม (Monitoring)
กำรที่บริษัทจะดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตำมอย่ำง
สม่ำเสมอว่ำ มีกำรปฏิบัติตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ระบบกำรควบคุมภำยในยังดำเนินอยู่อย่ำงต่อเนื่องและมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่ำง ๆ ได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
ทันท่วงที

5.1

กรณีที่บริษัทมีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ คณะกรรมกำรได้เปรียบเทียบผลกำร

ดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

มีกำรประชุมของฝ่ำยบริหำร เรื่องผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำทุกเดือน และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ทรำบทุกไตรมำส
5.2

กรณีที่ผลกำรดำเนินที่เกิดขึ้นมีควำมแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไข

ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

ในกรณีที่มีผลกำรดำเนินงำนมีควำมคลำดเคลื่อนจำกเป้ำหมำยที่วำงไว้ จะหำรือในที่ประชุม
ประจำเดือน เพื่อหำแนวทำงแก้ไข และกำหนดระยะเวลำในกำรติดตำม
5.3

บริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้อย่ำงสม่ำเสมอใช่

หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

มีระบบกำรควบคุมภำยในตรวจสอบ และประเมินหน่วยงำนตำมแผนกต่ำง ๆ ของบริษัทฯ โดยมี
แผนกำรตรวจสอบประจำไตรมำส และมีรำยงำนส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
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5.4

กรณีที่บริษัทมีกำรตรวจสอบภำยใน บริษัทได้กำหนดให้กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบต้องรำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
อิสระและเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบได้อย่ำงตรงไปตรงมำ ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

กำรตรวจสอบภำยในมีผู้ตรวจสอบทำงำนประจำ และส่งรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ผู้ทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในสำมำรถทำงำนได้อย่ำงอิสระโดยไม่ขึ้นต่อฝ่ำยบริหำรแต่
ขึ้นกับคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
5.5

เมื่อมีกำรตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ ได้มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท/

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำสั่งกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำอันควร ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

-

5.6

บริษัทต้องรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมกำรบริษัท/

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ใช่หรือไม่




 ใช่

 ไม่ใช่

กำรตรวจสอบภำยในมีรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมไปถึงวำระกำรติดตำมงำน เรื่องที่ต้อง
ปรับปรุงจำกผลกำรตรวจสอบภำยในครั้งก่อนเสมอ
5.7

บริษัทมีนโยบำยให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด

เหตุกำรณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริต มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย และมีกำรกระทำที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ หรือไม่
 มี

 ไม่มี



ไม่มีกรณีดังกล่ำว

บริษัทฯ มีนโยบำยในเรื่องดังกล่ำวแต่ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่มีกรณีดังกล่ำวเกิดขึ้น
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