แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

วันที่ 7 กันยายน 2545

แบบประเมินนี้จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ซึง่ เปนความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานทีส่ ําคัญของระบบ
การควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึง่ เอือ้ ใหระบบการควบคุม
ภายในดําเนินไปไดตามทีบ่ ริษทั มุง หวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความ
จําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสจุ ริตและจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ปน
ลายลักษณอักษร เปนตน
____________________________________________
1.1 คณะกรรมการไดดแู ลใหมกี ารกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได
เพือ่ เปนแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน ใชหรือไม

 ใช
1.2

คณะกรรมการบริษทั ไดทบทวนเปาหมายการปฏิบตั งิ านแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบและได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายทีก่ าํ หนด
ตลอดจนไดมกี ารวิเคราะหถงึ การใหสง่ิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล
โดยไมมกี ารจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนทีเ่ กินสมควรแกพนักงานใน
ลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษทั ไวสูงเกินความเปนจริง
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

 ใช

1.3

 ไมใช

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชว ยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม

 ใช

1.4

 ไมใช

 ไมใช

บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอกั ษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน
หรือไม

 มี

 ไมมี

.....บริษัทใหความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยปจจุบนั อยูระหวางการรวบรวมขอกําหนด
เกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct) ใหครบถวน และสมบูรณยง่ิ ขึน้ ..........................................................................
1.5

บริษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเปนลายลักษณอกั ษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทัว่ ไปทีร่ ดั กุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

 ใช

1.6

 ไมใช

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษทั ไดคาํ นึงถึงความเปนธรรมตอคูค า เพือ่ ประโยชนของบริษทั ใน
ระยะยาว ใชหรือไม

 ใช

 ไมใช
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทา มกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสีย่ ง
อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบ ริหารขาดความซือ่ สัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไม
สามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทว่ั ถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี หรือ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมผี ลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การทีจ่ ะนําพาใหบริษทั รอดพนจาก
อันตรายทีเ่ กิดจากความเสีย่ งดังกลาวไดนน้ั ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่าํ เสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสีย่ งนัน้ ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึน้ (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม (Management of risk)
____________________________________________
2.1

บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษทั มีปจ จัยใดบางทีเ่ ปนปจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีม่ า
จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

 มี

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดทีจ่ ะทําใหปจ จัยทีเ่ ปนความเสีย่ งนัน้ เกิดขึน้

 มี

2.3

รวมทัง้ มาตรการในการลด

 ไมใช

บริษทั ไดแจงใหพนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วของรับทราบและปฏิบตั ติ ามมาตรการบริหารความเสี่ยงทีก่ ําหนดไว ใชหรือไม

 ใช

2.5

 ไมมี

บริษทั กําหนดใหมมี าตรการในการติดตามเหตุการณทเ่ี ปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งเหลานัน้ ใชหรือไม

 ใช

2.4

 ไมมี

 ไมใช

บริษทั มีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งทีก่ าํ หนดไว ใชหรือไม

 ใช

 ไมใช
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพือ่ ใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรบั การตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากทุกคนในบริษทั ซึง่ แนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาทีท่ อ่ี าจเอือ้ ใหเกิดการกระทําทีท่ จุ ริตออกจากกั น
(3) มีการกําหนดขัน้ ตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถ ือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท เ่ี กีย่ วของกับบุคคล
ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษทั ไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ
____________________________________________
3.1

บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละวงเงินอํานาจอนุมตั ขิ องฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ใช

3.2

บริษทั มีการแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน ใชหรือไม (1) หนาทีอ่ นุมตั ิ (2) หนาทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3)
หนาทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพยสนิ
 ใช

3.3

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมนัน้ ไดกระทําโดยผูท ไ่ี มมสี ว นไดเสียในธุรกรรม
นัน้ เทานัน้ ใชหรือไม

 ใช

3.5

 ไมใช

ในกรณีทบ่ี ริษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ อื หุน รายใหญ กรรมการ ผูบ ริหาร หรือผูท เ่ี กีย่ วของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รดั กุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี าํ หนด ใชหรือไม
 ใช

3.4

 ไมใช

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุ กรรมนั้น ไดคาํ นึงถึงประโยชนสงู สุดของบริษทั เปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม
 ใช


 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว
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3.6

ในกรณีทไ่ี ดมกี ารอนุมตั ธิ รุ กรรมกับผูท เ่ี กีย่ วของในลักษณะทีม่ ีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซือ้ ขายสินคา การใหกยู มื การค้ําประกัน) ไดมกี ารติดตามใหปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)

 ใช

3.7

 ไมใช

 ไมมีกรณีดังกลาว

ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทัง้ มีการกําหนดทิศทางใหบคุ คลทีบ่ ริษทั แตงตัง้ ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบตั ิ ใชหรือไม

 ใช

3.9

 ไมมีกรณีดังกลาว

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีทผ่ี ทู เ่ี กีย่ วของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
 ใช

3.8

 ไมใช

 ไมใช

 ไมมกี รณีดงั กลาว

บริษทั มีมาตรการทีจ่ ะติดตามใหการดําเนินงานของบริษทั เปนไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ หรือไม ทัง้ นี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือ่ เสียงของบริษัท
 มี

 ไมมี

3.10 ในกรณีทบ่ี ริษทั เคยมีการกระทําทีฝ่ า ฝนกฎหมาย บริษทั มีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนัน้
อีก หรือไม
 มี

 ไมมี

 ไมมกี รณีดงั กลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึง่ ของการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความระมัดระวังไมวา จะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร
ผูถือหุน หรือผูท เ่ี กีย่ วของ ก็คอื การตัดสินใจบนพืน้ ฐานทีม่ ขี อ มูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวา จะเปนขอมูล
ทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนัน้ การสือ่ สารขอมูลดังกลาวไปยังผูท เ่ี กีย่ วของจึงเปนสิง่ จําเปนอยางยิง่ และเปนสิง่ ทีจ่ ะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) มีเนือ้ หาทีจ่ าํ เปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี
____________________________________________
4.1

ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษทั ไดจดั ใหมขี อ มูลทีส่ าํ คัญตางๆ อยางเพียงพอ เพือ่ ใหคณะกรรมการ
ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลทีส่ าํ คัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอใหพจิ ารณา เหตุผล
ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

 ใช

4.2

 ไมใช

กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ มูลทีจ่ าํ เปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าํ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ใชหรือไม
 ใช ไดรบั กอนวันประชุมโดยเฉลีย่ 7 วัน

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํ ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ มเห็นดวยกับเรือ่ งทีเ่ สนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ใช

4.4

 ไมใช

บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูแ ละไมเคยไดรบั แจงจากผูส อบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรบั แจงแตไดแกไขขอบกพรองนัน้ อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
 ใช

4.5

 ไมใช

 ไมใช

คณะกรรมการไดพจิ ารณาแลวใชหรือไมวา
ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีทท่ี าํ ใหบริษทั แสดงผลประกอบการทีค่ ลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง
 ใช

 ไมใช

7

สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบตั ติ ามเปาหมายทีว่ างไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ ยางตอเนือ่ ง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ขอบกพรองตาง ๆ ไดรบั การแกไขอยางทันทวงที
____________________________________________
5.1

กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
วาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
 ใช

5.2

 ไมใช

 ไมมกี รณีดงั กลาว

 ไมใช

 ไมมกี รณีดงั กลาว

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือไม
 ใช

5.7

 ไมใช

เมือ่ มีการตรวจพบขอบกพรองทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาสัง่ การแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช

5.6

 ไมมกี รณีดงั กลาว

กรณีทบ่ี ริษทั มีการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ใหผตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
 ใช

5.5

 ไมใช

บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่าํ เสมอ ใชหรือไม
 ใช

5.4

 ไมมกี รณีดงั กลาว

กรณีทผ่ี ลการดําเนินทีเ่ กิดขึน้ มีความแตกตางจากเปาหมายทีก่ าํ หนดไว
เหมาะสม ใชหรือไม
 ใช

5.3

 ไมใช

ใช

 ไมใช

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณทจุ ริต หรือสงสัย
วามีเหตุการณทจุ ริต มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า ฝนกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอน่ื ซึง่ อาจกระทบตอชือ่ เสียงและฐานะ
การเงินของบริษทั อยางมีนยั สําคัญ หรือไม
 มี

 ไมมี

 ไมมกี รณีดงั กลาว

