
 

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 
บริษทั โลหะกจิ เมท็ทอล จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ 28 พฤษภาคม 2557] 

 
แบบประเมินนีจดัทาํโดยคณะกรรมการบริษทั ซึงเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกียวกบั 

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
 



 

-2- 

 

ส่วนที  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มทีดีซึงเป็นรากฐาน 
ทีสาํคญัของระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล  ดงันนั จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งสร้างสภาวะหรือ 
ปัจจยัต่าง ๆ ซึงเอือใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปไดต้ามทีบริษทัมุ่งหวงั เป็นการสร้างบรรยากาศ 
การควบคุมเพือส่งเสริมใหทุ้กคนในบริษทัตระหนกัถึงความจาํเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที
ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญัต่อความซือสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้าง 
ขององคก์รอย่างเหมาะสม การกาํหนดหนา้ทีอย่างชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัทีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นตน้  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีชดัเจนและวดัผลได ้เพือเป็น 
แนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่  
                 บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดงบประมาณและเป้าหมายต่างๆของบริษทัฯ เป็นรายปี นาํเสนอโดยฝ่าย
บริหารและอนุมติัโดยคณะกรรมการ เพือประกาศเป็นแผนงานอย่างเป็นทางการ ทังนีบริษัทได้มีการ
ประเมินผลพนกังานรายบุคคลในทุกไตรมาสควบคู่กบัการประเมินดชันีวดัผลการดาํเนินการต่างๆ (KPI)  ใน
ดา้นต่างๆ เพือเป็นขอ้มลูแก่พนกังานในแง่ต่างๆทีตอ้งมีการปรับปรุง  
 
1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตงัเป้าหมายไดด้าํเนินการ 
อยา่งรอบคอบ และไดพิ้จารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายทีกาํหนด ตลอดจนไดมี้การวิเคราะห์ถึง 
การใหสิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือ 
ใหผ้ลประโยชนต์อบแทนทีเกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะทีอาจนาํไปสู่การกระทาํทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบ (เช่น ตงัเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่ง 
ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้) 
   ใช่  ไม่ใช่ 
                     คณะกรรมการไดพิ้จารณาขอ้เสนอเป้าหมายของฝ่ายบริหารในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึง
การรับฟังทิศทางการดาํเนินงานของธุรกิจและแผนงานต่างๆ ตลอดจนถึงการประเมินความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายอยา่งรอบคอบ นอกจากนีคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดอ้นุมติัแผนการตรวจสอบระหว่างปีเพือใหผู้ ้
ตรวจสอบภายในไดต้รวจสอบกระบวนการปฏิบติังานธุรกรรมครอบคลุมในดา้นต่างๆ และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหรั้บทราบอยูเ่สมอทุกไตรมาส เพือใหเ้กิดความมนัใจว่าการดาํเนินการไดเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและ
เป็นไปตามนโยบาย   
                    บริษทัมีการประเมินผลงานพนกังานเป็นรายไตรมาสและในทุกสินปีจะมีการจ่ายโบนสัให้กบั
พนกังานในระดบัทีต่างๆกนัไป ตามผลงานทีปรากฏ โดยจะเป็นการประเมินจากผูจ้ดัการฝ่ายและสอบทาน
โดยรองกรรมการจดัการ ก่อนจะมีการอนุมติั กรรมการจดัการ     
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1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองค์กรทีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                  บริษทัฯ ได้จัดทาํผงัองค์กรโดยภาพรวมและมีการจัดทาํผงัองค์กรแยกตามฝ่ายงานอย่างเป็น
ปัจจุบนั เพือใหส้ายการบงัคบับญัชาเกิดความชดัเจนและบริหารงานไดค้ล่องตวั นอกจากนีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ
คาํบรรยายลกัษณะงานระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ระดบัผูจ้ดัการแผนก และระดบัปฏิบติังาน และมีการกระจายอาํนาจ
การอนุมติั โดยจดัทาํเป็น Approval Matrix เพือการดาํเนินงานไดค้ล่องตวั 
 
1.4 บริษทัมีขอ้กาํหนดเกียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทงั
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม่  
   มี   ไม่มี 
                     บริษทัฯ มีการจดัทาํขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน แผนงานทางธุรกิจ 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึงอนุมติัโดยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
1.5 บริษทัมีการจดัทาํนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน 
การจดัซือ และการบริหารทวัไปทีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่ 
   ใช่  ไม่ใช่ 
                    บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและใชป้ฏิบติัอยู่
ในปัจจุบนั ตลอดจนถึงการมีผูต้รวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในดา้นต่างๆตลอดปี
          
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า  
เพือประโยชนข์องบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                    บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซือสตัยแ์ละเป็นธรรม ตลอดไปจนถึง
การกาํหนดใหมี้กระบวนการต่างๆในการปฏิบติั เช่น กระบวนการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการ
รับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ และ กระบวนการประเมินผูข้ายวตัถุดิบ 
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ส่วนที  2   การบริหารความเสียง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มดาํเนินการอยูท่่ามกลางความเสียงทางธุรกิจตลอดเวลา  
โดยสาเหตุของความเสียงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผูบ้ริหารขาดความซือสตัยแ์ละจริยธรรม  
บริษทัขยายงานอยา่งรวดเร็วเกินไปทาํใหร้ะบบงานไม่สามารถรองรับได ้หรือการกาํกบัดูแลไม่ทวัถึง เป็นตน้  
และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทาํใหมี้ผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี การทีจะนาํพาใหบ้ริษทัรอดพน้จากอนัตรายทีเกิดจากความเสียง 
ดงักล่าวไดน้นั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการต่อไปนีอยา่งสมาํเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเสียงทีบริษทัประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะห์ผลกระทบของความเสียงนนั ๆ ต่อบริษทั และโอกาสทีความเสียงนนั ๆ 
จะเกิดขึน (Analysis of risk) 
 (3)  กาํหนดมาตรการเพือลดความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษทัมีการประเมินอย่างสมาํเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งทีเป็น
ปัจจยัความเสียงทงัทีมาจากภายนอกและภายใน ซึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
อยา่งมีนยัสาํคญั 
   มี   ไม่มี 
                      บริษทั ไดมี้การประชุมในหลายระดบัทงัผูบ้ริหารและพนกังานทุกฝ่ายเป็นประจาํอยา่งสมาํเสมอ
เพือการประเมินปัจจยัความเสียง การติดตามผลการบริหารความเสียงในทุกๆ ดา้นทีมีความสาํคญัๆ ทีมีผลต่อ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ราคาของวตัถุดิบซึงมีความผนัผวนตามกลไกลตลาดโลก บริษทัไดด้าํเนินการ
ลดความเสียงโดยการบริหารสินคา้คงคลงัใหมี้การหมุนเวียนในระดบัทีเหมาะสม และการใชข้อ้มูลต่างๆเพือ
การบริหาร Supply Chain ทีมีประสิทธิภาพ  
                       บริษทัยงัไดมี้การจดัให้อบรมกบัพนกังานในทุกฝ่าย เพือเสริมทกัษะและความรู้ ในเรืองของ
ความชาํนาญในหนา้ทีงานและการเปลียนแปลงต่างๆภายนอกทีอาจมีผลกระทบต่อองคก์ร 
 
2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจะทาํใหปั้จจยัทีเป็นความเสียงนนัเกิดขึน  
   มี  ไม่มี 
                   ในการประชุมผูบ้ริหารจะมีการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆเสมอๆทีอาจเป็น
สาเหตุหรือองคป์ระกอบของการเกิดปัจจยัความเสียง 
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2.3 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทีเ ป็นสาเหตุของปัจจัยความเสียง  
รวมทงัมาตรการในการลดความเสียงเหล่านนั ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                  ในการประชุมประจาํเดือน ฝ่ายบริหารไดม้อบหมายใหฝ่้ายทีเกียวขอ้งทาํการติดตามเหตุการณ์ที
เป็นสาเหตุของปัจจยัเสียงและรายงานผลถึงพฒันาการต่างๆทีอาจเกิดเป็นผลกระทบทงัทางบวกหรือลบใน
ลาํดบัต่อไป       
 
2.4 บริษทัได้แจ้งให้พนักงานทุกคนทีเกียวขอ้งรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสียง 
ทีกาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่  ไม่ใช่ 
                     บริษทัมีการแจง้ให้พนกังานทุกคนทีเกียวขอ้งกบัมาตรการบริหารความเสียงและกาํหนดดชันี
วดัผลการดาํเนินงานเพือบ่งชีผลของการบริหารความเสียงเรืองนนัๆ เช่นฝ่ายบริหารและฝ่ายทีเกียวขอ้งไดร่้วม
กาํหนดมาตรการบริหารความเสียงเรืองความผนัผวนของราคาวตัถุดิบโดยการกาํหนดกรอบเวลาการ
ดาํเนินการในการใชว้ตัถุดิบเพือลดผลกระทบจากราคาวตัถุดิบทีเปลียนแปลง ทงันีการหมุนเวียนวตัถุดิบเป็น
การรักษาสภาพคล่องทางการเงินและการเฉลียตน้ทุนทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัราคาตลาดทีเปลียนแปลง โดย
ฝ่ายทีเกียวขอ้งไดน้าํมาตรการดงักล่าวไปปฏิบติัและมีการวดัผลการดาํเนินงานทุกเดือนของอตัราการใช้
วตัถุดิบในกรอบเวลาทีกาํหนดขึนและไดรั้บการอนุมติั  
      
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสียงทีกําหนดไว ้ 
ใช่หรือไม่ 
   ใช่  ไม่ใช่  
                 ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ จะทาํการติดตามการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสียงเพือประเมินผลและ
รายงานในลาํดบัต่อไป
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ส่วนที  3   การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมทีมีความสาํคญัเพือใหบ้ริษทัมนัใจวา่ 
แนวทางทีฝ่ายบริหารกาํหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซึงแนวทางดงักล่าว 
ไดแ้ก่ 

(1) การกาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ทีทีอาจเอือใหเ้กิดการกระทาํทีทุจริตออกจากกนั 
(3) มีการกาํหนดขนัตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร  

หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์
(4) การกาํหนดวิธีการเพือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง  

         
 
3.1 บริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั 
ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่ 
    ใช่   ไม่ใช่ 
                 บริษทัฯ  ไดมี้การจดัทาํขอบเขตอาํนาจการอนุมติั (Approval Matrix) อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมีการพิจารณาปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูอ่ยา่งเสมอ เพือใหเ้จา้หนา้ทีไดใ้ชป้ฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 
 
3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ทีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพือเป็น
การตรวจสอบซึงกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ทีอนุมติั (2) หนา้ทีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ  
และ (3) หนา้ทีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น  
    ใช่   ไม่ใช่ 
                 บริษทั มีการแบ่งแยกหนา้ทีในงานทงัสามดา้น และไดจ้ดัทาํผงัองคก์รและคาํบรรยายลกัษณะงาน 
ตลอดจนได้จัดทํากฎระเบียบเพือให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
นอกจากนียงัมีผูต้รวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบในธุรกรรมดา้นต่างๆ อยา่งต่อเนือง 
 
3.3 ในกรณีทีบริษทัมีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว บริษทัมีมาตรการทีรัดกมุเพือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนนัตอ้งผา่นขนัตอน 
การอนุมติัทีกาํหนด ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                 บริษัทฯ  ได้นํารายการค้าระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ กียวข้องเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพือรับทราบตลอดจนไดเ้ปิดเผยรายการต่าง ๆ  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  
 
 
 



 

-7- 

 

 
3.4 ในกร ณี ที มี กา รทํา ธุร กรรม ตา ม  3.3 กา รพิจ า รณ า อนุมัติ ธุร กรรม นันไ ด้กระ ทํา โ ดยผู ้ที 
ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนนัเท่านนั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                  บริษทั พิจารณาธุรกรรมนนัๆ โดยผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียและใชร้าคาขายตามราคาตลาด รวมถึงการ
บริการ และใหเ้งือนไขต่างๆ เช่นเดียวกนัสาํหรับลกูคา้ทวัไป 
 
3.5 ในกรณีทีมีการทาํธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนนั ไดค้าํนึงถึงประโยชน ์
สูงสุดของบริษัทเ ป็นสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก 
(on arms’ length basis) ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                 บริษทั ใชร้าคาขายตามราคาตลาด รวมถึงการบริการ และให้เงือนไขต่างๆ เช่นเดียวกนัสําหรับ
ลกูคา้ทวัไป การซือขายระหวา่งกนัไดมี้การเปิดเผยในงบการเงินและรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งโปร่งใส 
 
3.6 ในกรณีทีไดมี้การอนุมติัธุรกรรมกบัผูที้เกียวขอ้งในลกัษณะทีมีผลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ 
(เช่น การทาํสญัญาซือขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม การคาํประกนั) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเงือนไขทีตกลงกนั
ไวต้ลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการชาํระคืนหนีตามกาํหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสญัญา เป็นตน้)  
   ใช่                                    ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 

        

        
 
3.7 กรณีทีบริษัทมีมา ตรกา รเ กียวกับการทํา ธุรกรรมตาม 3.3 มา ตรการดังกล่า วครอบคลุม 
ไปถึงกรณีทีผูที้เกียวขอ้งดงักล่าวนาํโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่
หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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3.8 ในกรณีทีบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม บริษทัมีการติดตามดูแลการดาํเนินงาน 
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอย่างสมาํเสมอ รวมทงัมีการกาํหนดทิศทางให้บุคคลทีบริษทัแต่งตงัให้เป็น
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                 บริษทัไดมี้การร่วมกาํหนดและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยอย่างใกลชิ้ด โดยมีการ
อนุมติัเป้าหมายการดาํเนินการของบริษทัย่อย ตลอดไปจนถึงการจดัใหมี้การประชุมรายเดือนเพือติดตามและ
ทบทวนผลการดาํเนินการ 
 
3.9 บริษทัมีมาตรการทีจะติดตามให้การดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หรือไม่ 
ทงันี เพือลดความเสียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสียงของบริษทั  
   มี   ไม่มี 
                    บริษทั มีนโยบายให้การดาํเนินธุรกิจตอ้งเป็นไปตามทีกฎหมายอนุญาตให้ดาํเนินการได ้การ
ดาํเนินงานของบริษทั ในเรืองทีสาํคญัและแตกต่างไปจากธุรกรรมปกติ จะไดรั้บการสอบทานจากสาํนกังาน
กฎหมายภายนอก    
 
3.10 ในกรณีทีบริษทัเคยมีการกระทาํทีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิด 
การกระทาํในลกัษณะนนัอีก หรือไม่ 
   มี                                           ไม่มี    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
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ส่วนที  4  ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลกัการประการหนึงของการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความระมดัระวงัไม่วา่จะเป็นสาํหรับกรรมการ  
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูที้เกียวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพืนฐานทีมีขอ้มลูทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มลูทางการเงินหรือขอ้มลูอืน  ดงันนั การสือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูที้เกียวขอ้ง
จึงเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิงและเป็นสิงทีจะช่วยใหเ้กิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ขอ้มลูทีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงันี 

(1) มีเนือหาทีจาํเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
(2) มีความถกูตอ้งสมบูรณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจุบนั 
(4) มีรูปแบบทีเขา้ใจง่าย 
(5) มีการจดัเกบ็ทีดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มลูทีสาํคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 
เพือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลทีสาํคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเรืองที
เสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้) 
   ใช่   ไม่ใช่ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส  โดยมีรายละเอียดอยา่งเพียงพอ 
 
4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีระบุขอ้มลูทีจาํเป็นและ 
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขนัตาํตามทีกฎหมายกาํหนด ใช่หรือไม่ 
   ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุม 7 วนั    ไม่ใช่ 
        
        
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีทาํใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบ 
ความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ทีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ  
ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรืองทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นดว้ยกบั 
เรืองทีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                  รายงานการประชุมจดัทาํขึนโดยทีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของบริษทัและคณะกรรมการ ทงันี
จะมีการบันทึกวาระเรืองต่างๆทีเสนอโดยกรรมการฝ่ายบริหารหรือกรรมการอิสระ(ถา้มี) และ ผลการ
ตดัสินใจของคณะกรรมการ 
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพร่องในเรืองนี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนนั 
อยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                    บริษทัมีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบญัชีตามทีกฎหมายกาํหนด นอกจากนียงัมีการสํารอง
ขอ้มลูในรูป Electronic ซึงเป็นขอ้มลูจากระบบ ERP ของบริษทั 
 
4.5 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี 
ทีรับรองทวัไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีทีทาํใหบ้ริษทัแสดง 
ผลประกอบการทีคลาดเคลือนจากความเป็นจริง 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                 ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษทัไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงือนไขในรายงานการสอบบญัชีวา่ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปและมีการใชอ้ยา่งสมาํเสมอ
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ส่วนที  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การทีบริษทัจะดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตาม 
อยา่งสมาํเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายทีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดาํเนินอยู่อย่างต่อเนือง และมี
การปรับปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป รวมทงัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บ 
การแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  
         
 
5.1 กร ณี ที บ ริษัท มีก า รกํา หน ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ดํา เ นิ นธุ ร กิจ  คณ ะก ร รม ก า ร ไ ด้เ ป รีย บ เ ที ย บ 
ผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจทีกาํหนดไว ้ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                   ฝ่ายบริหารจะมีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายให้กบัคณะกรรมการใน
ทุกๆ ไตรมาส 
 
5.2 กรณีทีผลการดาํเนินการทีเกิดขึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีกาํหนดไว ้บริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ข 
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                   บริษทัฯ จดัให้มีการประชุมระดบัฝ่ายงานเป็นประจาํ ทุกเดือน เพือทบทวนผลการดาํเนินงาน
เทียบกบัเป้าหมายและปรับปรุงแผนการดาํเนินการเพือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทีวางไวอ้ย่างสมําเสมอ  
ใช่หรือไม่ 
   ใช่   ไม่ใช่ 
                    บริษทัฯ  มีผูต้รวจสอบภายในตรวจสอบระบบการควบคุมของธุรกรรมต่างๆ  ทุกไตรมาสและ
นาํเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง   
    
5.4 กรณีทีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้าํหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงาน 
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานได ้
อยา่งอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                    ไม่ใช่    ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                   ในทุกๆ ไตรมาสจะมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีภายในและ
ผูส้อบบญัชีภายนอกเพือเสนอผลการตรวจสอบอยา่งอิสระและตรงไปตรงมา 
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5.5 เมือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องทีเป็นสาระสาํคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาสงัการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่ 
   ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                   คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมร่วมทุกไตรมาสกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบ
ภายนอก โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมเพือให้เกิดความเป็นอิสระในการรายงานผลในเรืองต่างๆ ทังนีผู ้
ตรวจสอบภายในไดส้อบทานขนัตอนการปฏิบติังานในธุรกรรมดา้นต่างๆ และ ผูส้อบบญัชีภายนอกไดส้อบ
ทานระบบการทาํงานในดา้นธุรกรรมจนถึงการบนัทึกรายการบญัชี  ทงันีผลการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่อง
ใดๆทีมีสาระสาํคญั 
 
5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรือไม่ 
   ใช่     ไม่ใช่ 
                    เมือมีการรายงานขอ้บกพร่องทีควรปรับปรุง ผูต้รวจสอบภายในได้ดาํเนินการติดตามความ
คืบหนา้เพือนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
5.7 บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีทีเกิด 
เหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัทีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํทีผิดปกติอืน 
ซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือไม่ 
   มี                                     ไม่มี   ไม่มีกรณีดงักล่าว 
                     ฝ่ายบริหารจะมีการรายงานให้กบัคณะกรรมการโดยพลนัเมือมีเหตุทีอาจส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงกับบริษทัเพือขอความเห็นจากคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในรอบปีปัจจุบัน บริษทัมิไดมี้กรณี
ดงักล่าวเกิดขึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


