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เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 – หนา 1

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2552

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 – หนา 2

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนใน
บริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตย
สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน
การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
____________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
แกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานใน
ลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดพิจารณาถึงการกําหนดเปาหมายวาเปนไปอยางรอบคอบ และมีความเปนไปได
ตลอดจนมีการประเมินผลตอบแทนของพนักงานอยางสมเหตุสมผล
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดทําผังองคกร และแสดงไวอยางชัดเจน

1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม

 ไมมี
3 มี
บริษัทมีการจัดทําระเบียบ และขอพึงปฎิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร

เอกสารแนบ 3 – หนา 3

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ระบุขั้นตอนการทํางาน
เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก เพื่อสรางความพึงพอใจในการบริการใหกับลูกคา
เพื่อรักษาฐานลูกคาในระยะยาว

เอกสารแนบ 3 – หนา 4

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพา
ใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจํา เปนตองดํา เนินการตอไปนี้อยา ง
สม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

 ไมมี
3 มี
มีการประชุมฝายบริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และผลกระทบตอธุรกิจสม่ําเสมอ

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

 ไมมี
3 มี
บริษัทไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอในการประชุมผูบริหาร

2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทกําหนดใหผูจัดการฝายติดตามสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง

2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดประชุมพนักงานระดับผูจัดการ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการนั้น

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช

เอกสารแนบ 3 – หนา 5

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

บริษัทกําหนดใหผูจัดการฝายติดตามผล และรายงานตอฝายบริหาร

เอกสารแนบ 3 – หนา 6

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดกําหนดอํานาจอนุมัติไวอยางชัดเจน

3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่
ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
 ไมใช

3 ใช
บริษัทไดมีการกําหนดบุคลากรในการรับผิดชอบงานทั้ง 3 ดาน ออกจากกันอยางชัดเจน

3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน
การอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

เอกสารแนบ 3 – หนา 7

บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน)

3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.8
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยหรื อ บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษทั ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ

3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

 ไมมี
3 มี
บริษัทมีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
3 ไมมีกรณีดังกลาว
 มี
 ไมมี

บริษัทมีนโยบายปองกันอยางเต็มที่ไมใหมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปน
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่ง
ที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่ องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอ มูลที่สําคัญ ตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดจัดใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาเปนเอกสารประกอบการประชุมทุกครั้ง

4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม

3 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไมใช
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมกอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน
ยกเวนกรณีเรงดวน
4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการ
ในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดกําหนดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการอยางครบถวนตามวาระการประชุม

4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีอยางครบถวน และ ไมเคยไดรับแจงวามีเรื่อง บกพรองดังงกลาว
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4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดกําหนดนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มี
การปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรบั การแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในทุกไตรมาส_______
______________________________________________________________________________________________
5.2
กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการตรวจสอบการปฎิบัติงานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายใน

5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
บริษัทกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

5.5

เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
หากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ บริษัทมีนโยบายรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
_______คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อพิจารณาวิธีการแกไขขอบกพรองนั้น
_________
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5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีนโยบายติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
_______4คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
 มี
 ไมมี

3 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทยังไมเคยมีกรณีดังกลาว แตในอนาคตหากเกิดกรณีดังกลาว บริษัทมีนโยบายในการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที
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