แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนหรื อบริ ษทั ที่
มีประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่ วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความ
เสี ยหายต่าง ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้น กับบริ ษทั และผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึ งเป็ นหน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้องดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
เพี ยงพอในการดู แ ลการด าเนิ น งานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ กฎหมาย ข้อ ก าหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทา
บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้บริ ษทั ใช้
เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แ บ บ ป ระ เมิ น นี้ ไ ด้ จ ั ด ท าต าม แ น ว คิ ด ข อ ง COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ ไ ด้ป รั บ ปรุ ง framework ใหม่ เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม
2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่ง
ออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อย
รวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนาไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส าคัญ การประเมิ น ดั ง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ัท ด้ว ย เพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความเห็ น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมิน แล้ว
พบว่า บริ ษทั ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่วา่ จะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น หรื อ
มีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบัน ผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบัน ผูบ้ ริ ห ารการเงิ น (Financial
Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

√

บริ ษทั ได้จดั ให้มีจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจและการ
ประพฤติปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ น จรรยาบรรณบริ ษทั จรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงประกาศคณะกรรมการบริ ษทั เรื่ อง นโยบาย
เกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน

1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม

√

1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
องค์กร2

√

บริ ษทั ได้จดั ให้มีจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจและการ
ประพฤติปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ น จรรยาบรรณบริ ษทั จรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน
กาหนดไว้ในจรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร และจรรยาบรรณพนักงาน รวมทั้งมีคาสั่ง
ของบริ ษทั ที่ กาหนดห้ามมิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ขอ้ มูลภายในซึ่ ง
ยังไม่ เปิ ดเผย เพื่ อ ท าการซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท
ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ผูฝ้ ่ าฝื นจะมีโทษตามระเบียบของ
บริ ษทั
บทลงโทษได้ถูกกาหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน

1.2 มี ขอ้ กาหนดที่ เป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรให้ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานปฏิ บัติ ห น้าที่ ด้วยความ
ซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
2

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

√

คาถาม

ใช่

1.2.4 มี การสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทุกคน
รั บ ทราบ เช่ น รวมอยู่ในการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่ ให้ พ นัก งานลงนามรั บ ทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)

√

มี การแจกคู่มือจรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร / จรรยาบรรณพนักงาน และข้อบังคับ
เกี่ ย วกั บ การท างานให้ กั บ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านทุ ก คน รวมทั้ งมี ก ารเผยแพร่
จรรยาบรรณบริ ษทั / จรรยาบรรณผูบ้ ริ หาร และจรรยาบรรณพนักงานไว้ใบน
website ของบริ ษทั ด้วย

√

หน่ วยงานตรวจสอบภายในทาการสอบทานผ่านทางวิธีปฏิ บตั ิ ที่ใช้ในการ
ทางานในแต่ละเรื่ องที่ทาการตรวจสอบ (ไม่ได้ทาการติดตามหรื อประเมินผล
โดยตรง)
มี การกาหนดเป็ นหัวข้อการประเมิ น ในแบบการประเมิ นผลการปฎิ บตั ิงาน
ประจาปี

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน

ไม่ ใช่

√

1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มี การจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

N/A

1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

√

√

√

คาอธิบายเพิม่ เติม

N/A

มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
กลไกของการ Check & Balance อยูต่ ลอดเวลา

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1 มี การกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

√

บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบบริ ษทั ว่าด้วยคณะกรรมการบริ ษทั / ระเบียบบริ ษทั ว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ / ระเบี ยบบริ ษทั ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หลักการกากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ตลอดจนระเบี ยบ และข้อพึ งปฏิ บ ัติต่างๆ ที่
กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

√

บริ ษทั มีการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจโดยจะกาหนดเป้าหมายและ KPI ให้กบั ทุกสายงานและจะประเมินผล
การดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบในทุก ๆ ไตรมาส

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

√

2.4 คณะกรรมการเป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้

√

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ มีความรู ้ ความสามารถน่ าเชื่ อถื อ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

คาถาม

ใช่

2.6 ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก ากั บ ดู แ ล ก าร พั ฒ น าแ ล ะ ป ฏิ บั ติ เรื่ อ งก าร ค ว บ คุ ม ภ าย ใน
ในองค์ก ร ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้งการสร้ างสภาพแวดล้อ มการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับ
ดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิ จารณาถึ งความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึ งการจัดให้มี การควบคุ ม
ภายในอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น แบ่ ง แยกหน้ าที่ ใ นส่ ว นงานที่ ส าคัญ ซึ่ งท าให้ เกิ ด การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น

√

3.2 ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งก าหนดสายการรายงานในบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณาถึ งความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล

√

3.3 มี การกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม
มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นหน่ ว ยงานระดับ ฝ่ ายที่ ข้ ึ นตรงกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เป็ นไปตามระเบียบ คาสั่งของบริ ษทั ในแต่ละเรื่ อง

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

4.1 บริ ษทั มี นโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิเพื่ อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีความรู ้และ
ความสามารถที่ เหมาะสม และมี กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ

√

เป็ นไปตามระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล

4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่
มี ผลการปฏิ บตั ิ งานดี และการจัดการต่อบุ คลากรที่ มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึ ง การ
สื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ

√

เป็ นไปตามคาสั่งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ค าสั่ ง ที่ ค. 11/2554 เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและสมรรถนะ
ความสามารถ, คาสั่งที่ ค. 23/2552 เรื่ อง การขึ้นค่าจ้างประจาปี , คาสั่งที่ ค.
25/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสพนักงาน

4.3 บริ ษทั มี กระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรั บการขาดบุคลากรที่ มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

√

4.4 บริ ษทั มี กระบวนการสรรหา พัฒนา และรั กษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคน เช่ น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม

√

4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

√

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารมี ก ระบวนการและการสื่ อสารเชิ ง บัง คับ ให้ บุ ค ลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น

√

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ
ให้ ร างวัล ที่ เหมาะสม โดยพิ จ ารณ าทั้ งเรื่ องการปฏิ บ ั ติ ต าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั

√

5.3 คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารประเมิ น แรงจู ง ใจและการให้ ร างวั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิตามการควบคุมภายใน
ด้วย

√

5.4 คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารได้พิ จ ารณาไม่ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งแรงกดดัน ที่ ม ากเกิ น ไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ รกิจ
ในขณ ะนั้ น โดยแสดงได้ ว่ า รายการในรายงานทางการเงิ น มี ต ั ว ตนจริ ง ครบถ้ ว น
แสดงถึ งสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มี มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมู ล
ครบถ้วน ถูกต้อง

√

รายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และได้รับการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทุกครั้ง

6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

√

บริ ษทั จัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กาหนดไว้

6.3 รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท สะท้ อ นถึ ง กิ จ กรรมการด าเนิ นงานของบริ ษั ท
อย่างแท้จริ ง

√

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุ มัติ แ ละสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนรั บทราบและถื อปฏิ บตั ิ จนเป็ นส่ วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประกาศใช้นโยบายบริ หารความเสี่ ยงมาตั้งแต่วนั ที่
18 กัน ยายน 2546 และมี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง และ
คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงขึ้ น มาเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว โดย
คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ยงจะเป็ นผูน้ าเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ ยงและ
มาตรการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งไปถ่ า ยทอดให้ ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านทราบ เพื่ อ ให้
ดาเนิ นการตามแผนงานบริ หารความเสี่ ยงที่ กาหนด รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ ยงเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ

√

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจเกิ ดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

√

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

√

7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

√

คาอธิบายเพิม่ เติม

ไม่ ใช่

คณะทางานบริ ห ารความเสี่ ยงจะกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการบริ ห ารความ
เสี่ ย ง การจ าแนกปั จ จัย เสี่ ยง โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและผลกระทบ
ตลอดจนทาการวิเคราะห์และเสนอมาตรการเพื่อ จัดการความเสี่ ยง และสรุ ป
รายงานเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงพิจารณาอนุ มตั ิและ
ให้ความเห็นเพิ่มเติม
ทุกหน่ วยงานนามาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยงที่ได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมาด าเนิ น การ โดย
คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติ ดตามและรวบรวม
ข้อมูลนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งเป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อ
พิจารณาว่าการบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วเพียงพอ
หรื อไม่ รวมถึ งการกาหนดแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ จะต้องดาเนิ นการ
ล่ วงหน้าเป็ นรายไตรมาส และสรุ ป ผลงานด้านบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ ฝ่ าย
บริ หารและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทราบทุกปี

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร

คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงิ น เท็จ การท าให้สู ญ เสี ยทรั พ ย์สิ น การคอร์ รัปชัน การที่ ผูบ้ ริ ห าร
สามารถฝ่ าฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่ สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ น
ต้น

√

8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิ บตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้ าหมายที่ กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่ เหมาะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

√

8.3 คณ ะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณ าและส อบถามผู ้ บ ริ หารเกี่ ย วกั บ โอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต

√

8.4 บริ ษ ัท ได้สื่ อ สารให้ พ นัก งานทุ ก คนเข้าใจและปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บัติ ที่
กาหนดไว้

√

ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน

คาอธิบายเพิม่ เติม

คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์ก ร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

√

9.2 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงรู ป แบบการทาธุ รกิ จ ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ การ
ควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

√

ไม่ ใช่

√

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)

คาอธิบายเพิม่ เติม

10.องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษทั มี ความเหมาะสมกับ ความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์กร เช่ น สภาพแวดล้อ ม ความซับ ซ้อ นของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ น งาน
รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

√

10.2 บริ ษ ัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกัน
การทุ จริ ต ได้ เช่ น มี การกาหนดขนาดวงเงิ น และอ านาจอนุ ม ัติ ข องผูบ้ ริ ห ารแต่ ละระดับ
ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึก
ข้อ มู ลรายละเอี ยดการตัดสิ น ใจจัดซื้ อ ขั้น ตอนการเบิ กจ่ ายวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ การเบิ กใช้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และ
ผู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บุ คคลดั ง กล่ า ว รวมทั้ งบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกั น เพื่ อป ระโยชน์ ใน
การติ ดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท อนุ มั ติ ธุ ร กรรมหรื อท าสั ญ ญากั บ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งในลัก ษณะ
ที่ มี ผ ลผู ก พัน บริ ษัท ในระยะยาวไปแล้ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อขายสิ นค้า การให้ กู้ยื ม
การค้ าประกั น บริ ษั ท ได้ ติ ด ตามให้ ม ั่ น ใจแล้ ว ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ มีผลผูกพันบริ ษทั เช่ น ติดตามการชาระคื นหนี้ ตามกาหนด
หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

√

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

จัด ท าเป็ นระเบี ย บ และค าสั่ ง เช่ น ระเบี ย บว่าด้ว ยการบัญ ชี การเงิ น และ
การงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน ระเบียบ
ว่าด้วยการพัส ดุ ระเบี ยบว่าด้วยการบริ ห ารงานบุ ค คล ระเบี ย บว่าด้วยการ
กากับ ดู แลบริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ในเครื อ และบริ ษ ทั ร่ วมทุ น คาสั่ งเรื่ อ งหน้าที่
ความรับผิดชอบ คาสั่งเรื่ องวิธีปฏิ บตั ิสาหรับการพัสดุ คาสั่งเรื่ องการรับเงิน
การจ่ายเงิน เงินสดย่อยและการเก็บรักษาเงิน คาสั่งเรื่ องการสั่งจ่ายเช็ค การลง
ลายมือชื่อในใบสาคัญจ่าย ใบสาคัญรับ คาสั่งเรื่ องการบริ หารเงินลงทุน คาสั่ง
เรื่ องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน คาสั่งเรื่ องค่ารับรอง เป็ นต้น

คาอธิบายเพิม่ เติม

คาถาม

ใช่

10.3 บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม

√

10.4 บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในในทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร เช่ น ทั้ งระดั บ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ

√

หัวหน้าหน่ วยงานรั บ ผิดชอบในการควบคุ มให้มีการปฏิ บ ัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่สอบทาน
ประเมินความเพียงพอและความมีประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

10.5 บริ ษัท มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงาน 3 ด้า นต่ อ ไปนี้ ออกจากกั น
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

√

ขอบเขตอานาจหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิงานกาหนดไว้ในคาสั่งเรื่ องหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของส่ วนงาน ส่ วนวงเงินอานาจอนุ มตั ิของฝ่ ายบริ หารกาหนดไว้
ในระเบียบหรื อคาสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ คาสั่งเกี่ยวกับ
การสั่งจ่ายเช็ค เป็ นต้น

ไม่ ใช่

11.องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษั ท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

√

11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

√

11.3 บริ ษั ท ควรก าหนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม

√

11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

12.องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้ันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มี นโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดังกล่ าว ต้อ งผ่านขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ที่ ก าหนด เช่ น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

√

การทาธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวกับบริ ษทั ต้องนาเสนคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบก่ อ น แล้วจึ งน าเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมตั ิการทารายการต่อไป

12.2 บริ ษทั มี นโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
ธุรกรรมนั้น

√

ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น

12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นสาคัญ และพิ จารณาโดยถื อเสมื อนเป็ นรายการที่ กระท ากับ บุ คคลภายนอก (at arms’
length basis)

√

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วม
นั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

√

12.5 บริ ษั ท ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการน านโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน

√

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ รวมถึ งการครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไขข้อ ผิ ด พลาดในการ

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั มีสายงานรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร
สิ นทรัพย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม สาหรับการกาหนดทิศทางดาเนิ นงานในบริ ษทั ย่อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ในเครื อ และบริ ษทั ร่ วมทุน ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
นโยบายผ่านทางผูแ้ ทนบริ ษทั และให้ผแู ้ ทนบริ ษทั จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายไตรมาส

คาถาม

ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

ไม่ ใช่

ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

√

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมู ลที่ ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมู ลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน

√

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล

√

13.3 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้อ มู ล ที่ ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ใช้
ประกอบการตั ด สิ นใจ ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ องที่ เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ

√

13.4 บริ ษัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้รั บ หนั ง สื อนั ด ประชุ ม หรื อเอกสาร
ประกอบการประชุ ม ที่ ร ะบุ ข ้อ มู ล ที่ จ าเป็ นและเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาก่ อ นการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

√

13.5 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ร ายงานการประชุ ม คณะกรรมการมี ร ายละเอี ย ดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

√

13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าโดย
เฉลี่ย 7 วัน

บริ ษทั ไม่เคยได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีวา่ มีขอ้ บกพร่ องในการจัดเก็บเอกสาร

คาถาม

ใช่

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง จากผู ้ส อบบัญ ชี ห รื อผู ้ต รวจสอบภายในว่ า มี ข ้อ บกพร่ อ ง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

√
√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม
ประกอบการบันทึกบัญชี หรื อมีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายใน

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อสารข้อ มู ล ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และมี ช่ อ งทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

√

14.2 บริ ษัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึ งแหล่งสารสนเทศที่ จาเป็ นต่อการปฏิ บตั ิ งาน หรื อสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ ตอ้ งการ เช่ น การกาหนดบุ ค คลที่ เป็ นศู นย์ติดต่อเพื่ อ ให้ส ามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบ
บัญ ชี ผู ้ต รวจสอบภายใน การจัด ประชุ ม ระหว่ า งคณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารตามที่
คณะกรรมการร้ อ งขอ การจัด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ ห าร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น

√

คาถาม

ใช่

14.3 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อสารพิ เศษหรื อช่ อ งทางลั บ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริ ษ ัท สามารถแจ้งข้อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ยวกับ การฉ้อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ตภายในบริ ษ ัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อสารข้ อ มู ล กั บ ผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

√

15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

√

คาอธิบายเพิม่ เติม

ไม่ ใช่

ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถติดต่อสื่ อสารและแจ้งเบาะแส หรื อข้อ
ร้ องเรี ยนต่างๆ มายังกรรมการอิ ส ระ หรื อกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
หรื อใช้ช่องทางที่ บ ริ ษ ทั ฯ จัดให้ผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถ
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั ฯ หรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในได้

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิ บตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ต้น

√

16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

√

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

√

16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถ

√

16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

√

16.6 บ ริ ษั ท ส่ งเส ริ ม ให้ ผู ้ ต รวจส อ บ ภ ายใน ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม ม าต รฐ าน ส าก ล
การปฏิ บัติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมิ นผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายใน และดาเนิ นการเพื่อ

√

ไม่ ใช่

คาอธิบายเพิม่ เติม

ติ ด ตามแก้ ไ ขอย่ า งทั น ท่ ว งที หากผลการด าเนิ นงานที่ เกิ ด ขึ้ นแตกต่ า งจากเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยพลัน ในกรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์ หรื อสงสัยว่ามี เหตุการณ์ ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมี
การกระท าที่ ผิ ด ปกติ อื่ น ซึ่ งอาจกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งและฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท อย่างมี
นัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะ
ได้เริ่ มดาเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ งข้อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสาระส าคัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

√

√

√

