แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
วันที่ 18 ตุลาคม 2556

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐาน
ที่สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจาเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่
ฝ่ายบริหารให้ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้าง
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัตทิ ี่เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นต้น

1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการกาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกฝ่าย ให้สาเร็จผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และบริษัทจะมีการ
ติดตามและประเมินผลโดยสม่าเสมอ
1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้วว่า การตั้งเป้าหมายได้ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึง
การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสู่การกระทาทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง ทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมิได้ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ประกันอุบัติเหตุ ประกัน
ชีวิต กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ ตรวจสุขภาพประจาปี และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยการจ่าย
โบนัสและ ปรับเงินเดือนประจาปี จะประเมินผลจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลประกอบการของ
ธุรกิจ เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
1.3 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้ดาเนินการจัดโครงสร้างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการรวมทั้งมี
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
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1.4 บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่
 มี
 ไม่มี
บริษัทมีการจัดทาจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศให้พนักงานทุก
คนรับทราบและปฏิบัติตาม โดยหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของบริษัท
1.5 บริษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริตได้หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีการกาหนดไว้ในระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานทีส่ ามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีระบบการ
ควบคุมที่รัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติตามที่
คณะกรรมการบริษัท อนุมัตไิ ว้ในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และได้ถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
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ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม
บริษัทขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทาให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกากับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น
และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทาให้มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การที่จะนาพาให้บริษัทรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องดาเนินการต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน เป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงผลการดาเนินงาน ปัจจัยความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงตามวาระสาคัญ และมี
การรายงานความคืบหน้าของผลการดาเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
2.2

บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่า เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
 มี
 ไม่มี
ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.1
2.3 บริษัทกาหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.1
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2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้ง หรือ นานโยบายไปสื่อสารให้พนักงานในสายการบังคับ
บัญชา ได้รับทราบ และยึดถือ ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 2.1
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า
แนวทางที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกล่าว
ได้แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทาทีท่ ุจริตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.1 บริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการกาหนดขอบเขตอานาจ และวงเงินอานาจอนุมัติของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใช่หรือไม่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานทั้ง 3 ด้านออกจากกันชัดเจน โดยการอนุมัติให้เป็นไป
ตามคู่มืออานาจการอนุมัติ การบันทึกบัญชีเป็นหน้าที่ของฝ่ายบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สินนัน้ ยังเป็น
หน้าที่ของผู้ใช้งานตามคู่มือการปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมและบริหารทรัพย์สนิ และบันทึกรายการโดยฝ่าย
บัญชี
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอน
การอนุมัติที่กาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทมีการกาหนดนโยบายในการเข้าทารายการระหว่างกันว่า ต้องมีการนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความ
สมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ
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3.4 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นได้กระทาโดยผู้ที่
ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทาธุรกรรมนัน้ จะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นหรือออก
เสียงในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.5 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ได้คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ว่า ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และให้กระทาเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และ
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกท่านรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
3.6 ในกรณีที่ได้มีการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแล้ว (เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ในกรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว บริษัทจะจัดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินติดตาม
คู่สัญญาว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันกับบริษัท กรณีที่มีสถานการณ์ที่มีสาระสาคัญ
จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนาโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทได้จัดทาระเบียบปฏิบัติในการทาธุรกรรมตาม 3.3 ครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนาโอกาสหรือ
ประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย
3.8 ในกรณีทบี่ ริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษทั มีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการกาหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ ใช่หรือไม่
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 ใช่

 ไม่ใช่

 ไม่มีกรณีดังกล่าว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
 มี
 ไม่มี
บริษัทมีการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยสม่าเสมอ และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งทาหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่กาหนด เพื่อ
รักษาชื่อเสียงและสร้างความไว้วางใจในการดาเนินธุรกิจ
3.10 ในกรณีทบี่ ริษัทเคยมีการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด
การกระทาในลักษณะนั้นอีก หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว

9

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสาหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพืน้ ฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จาเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็นปัจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มขี ้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็นต้น)
 ใช่
 ไม่ใช่
ในการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุกครั้ง บริษัทจะจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ เป็นเวลาล่วงหน้า โดยจะจัดส่งพร้อมเอกสารเชิญ
ประชุม
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรือไม่
 ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไม่ใช่
ข้อบังคับบริษัทได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยจะต้องส่งหนังสือเชิญ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับ
เรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมโดย
ระบุรายละเอียดสาคัญครบถ้วน เช่น วันและเวลาในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาวาระต่าง
ๆ ในที่ประชุม เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างครบถ้วน และจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยไม่เคย
ได้รับแจ้งเรื่องความบกพร่องในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีจากผู้สอบบัญชี
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีทที่ าให้บริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
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ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับ
การแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทได้มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือนและคณะกรรมบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผล
การดาเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขกรณีทไี่ ม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
5.2 กรณีที่ผลการดาเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
บริษัทมีการพิจารณาและปรับปรุงเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิดซ้า
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่าเสมอ
ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินระบบควบคุมภายใน และ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่แสดงไว้ในรายงานผลการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ในช่วงเดือนมกราคม 2556 – กรกฏาคม 2556 และ
ให้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในสาหรับรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น
ช่วงเดือนกรกฏาคม 2556 – กันยายน 2556 และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กาหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอรายงานผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
รายงานโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
เมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร และ/หรือ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาทุก
ไตรมาส
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและ/หรือผู้เกี่ยวข้องจะรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัตทิ ี่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดังกล่าว
ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์
ทุจริตหรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่ได้ทาการตัดสินใจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ

