เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
วันที่ 30 กันยายน 2548

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปน
รากฐานที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสราง
สภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการ
สรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการ
ควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯไดกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน พนักงานสามารถปฏิบัติตามและวัดผลไดโดยงาย

1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ได ท บทวนเป า หมายการปฏิ บั ติ ง านแล ว ว า การตั้ ง เป า หมายได
ดําเนินการอยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการ
วิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจ
หรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการ
ตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯจะพิจารณาจากประสบการณที่ผานมาในอดีต ผนวกกับศักยภาพของพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามากําหนดเปาหมายของบริษัทฯที่สามารถปฏิบัติไดจริง
1.3 บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด โครงสร า งองค ก ร ที่ ช ว ยให ฝ า ยบริ ห ารสามารถดํ า เนิ น งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ หรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯมีโครงสรางการจัดองคกรที่ชัดเจน โดยระบุชื่อผูปฏิบัติงานตามสายงานตางๆ
โดยครบถวน
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

 ไมมี
9 มี

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดาน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในระบบงานที่เกี่ยวของ
กับบัญชี การเงิน และการจัดซื้อ โดยชัดเจน
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดย
สาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัท
ขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมี
ผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิด
จากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่
เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ

 ไมมี
9 มี
บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงอยางนอย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

 ไมมี
9 มี
ไดดําเนินการและหาแนวทางปองกันในเรื่องตางๆแลว

2.3 บริ ษั ทกํ า หนดให มี ม าตรการในการติ ด ตามเหตุ ก ารณ ที่เ ป นสาเหตุ ของป จจั ย ความเสี่ ย ง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
เปนนโยบายของบริษัทฯที่ไดกําหนดไวโดยชัดเจน

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทาง
ดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอือ้ ใหเกิดการกระทําที่ทจุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละ
ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติ
ใหคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ และกรรมการ
ผูจัดการไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติใหกับผูบริหารแตละ
ระดับชั้นอยางชัดเจน
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

 ไมใช
9 ใช
บริษัทไดมีการจัดองคกรที่มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนเพื่อใหเกิดระบบควบคุมภายในที่
สมบูรณ สามารถสอบทานธุรกรรมระหวางกันได
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่
กําหนด ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
บริษัทปฏิบัติตามประกาศและระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่อง
ดังกลาว
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3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวน
ไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
บริษัทฯปฏิบัติตามประกาศและระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
เรื่องดังกลาว
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สูง สุด ของบริษั ทเป นสํ าคั ญ และพิจ ารณาโดยถื อ เสมือ นเปนรายการที่ กระทํ ากั บ บุค คลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไป
แลว (เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึง
กรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใช
หรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
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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 ลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัท
แตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช

9 ไมมีกรณีดังกลาว
อยางไรก็ตาม เมื่อจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส ไดเขาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทสยามเทลเทค
แลว ทางจัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส มีการดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอยโดยมีกรรมการ 2 ทานเปน
ตัวแทนของบริษัท
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

 ไมมี
9 มี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี

9 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทไมเคยกระทําการที่ฝาฝนกฎหมาย
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่
เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บทีด่ ี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยาง
เพี ย งพอเพื่ อ ให ค ณะกรรมการใช ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ ใช ห รื อ ไม (ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ ได แ ก
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

 ไมใช
9 ใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปน
และเพีย งพอตอ การพิจ ารณากอ นการประชุ ม อยา งนอ ยภายในระยะเวลาขั้นต่ํ าตามที่ กฎหมาย
กําหนด ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
 ไมใช

9 ใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและ
ไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัท
แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯไดรับการตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานบัญชีเอินสทแอนดยัง มาโดยตลอด ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางชัดเจน โดยไมมีนัยสําคัญ
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยาง
ตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรอง
ตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานประจําป กับแผนงบประมาณที่วางไว ถาแตกตาง
จากงบประมาณที่วางไวอยางมีนัยสําคัญ จะตองแจงคณะกรรมการถึงเหตุผลอยาง
ละเอียด
5.2 กรณี ที่ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามแตกต า งจากเป า หมายที่ กํ า หนดไว บริ ษั ท ได
ดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ

5.3 บริษัทจัดใหมี การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหครอบคลุมทุกระบบในองคกร

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตอง
รายงานตรงต อ คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให ผู ต รวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
การตรวจสอบภายในไดดําเนินการโดยสํานักตรวจสอบภายในของ จัสมินกรุป โดยรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว และจะ
ดําเนินการโดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ทาง
สํานักตรวจสอบภายในจะเปนผูดูแลระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทยอย
ดวย
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช

9 ไมมีกรณีดังกลาว
จากผลการตรวจสอบภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่ตองแกไข

5.6 บริ ษั ท ต อ งรายงานความคื บ หน า ในการปรั บ ปรุ ง ข อ บกพร อ งต อ คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 มี
บริษัทฯมีนโยบายดังที่กลาวขางตน แตจนถึงปจจุบันยังไมมีกรณีดังกลาว

