แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั สหการประมูล จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2556

แบบประเมินนีจ้ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซ่ ึงเป็ นรากฐานที่สาํ คัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ตอ้ งสร้างสภาวะหรื อปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งเอื้อ
ให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที่บริ ษทั มุ่งหวัง เป็ นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ทุกคนในบริ ษทั ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริ หารให้ความสําคัญ
ต่อความซื่ อสัตย์สุจริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การ
กําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้น
1.1
คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายบริ หารได้ร่วมกันจัดทําแผนธุรกิจโดยมีการกําหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน สมเหตุสมผล สามารถวัดผลได้และ
จัดทํางบประมาณประจําปี 2556 และมาตรการอื่นๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาและให้คาํ แนะนําก่อนแจ้งให้แต่ละหน่วยงานรับทราบเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
นอกจากนั้นฝ่ ายบริ หารจะทําการทบทวนแผนธุ รกิจร่ วมกันเพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของการปฏิบตั ิงาน
อย่างสมํ่าเสมอ
1.2
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้วว่า การตั้งเป้ าหมายได้ดาํ เนิ นการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึ งความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสู่ การกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง ทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ กับให้แผนธุรกิจเป็ นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีต
การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิ จ และการดําเนิ นงานของคู่แข่งขัน และมีการจัดการประชุ มคณะกรรมการเพื่อ
รายงานและติดตามผลในปี 2556 โดยได้กาํ หนดระเบียบการจ่ายค่านายหน้าให้แก่นิติบุคคลเท่านั้น ซึ่ งทําให้
สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่ งใส
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะทําแผนธุ รกิ จที่ไม่เกินจริ งพนักงานทุกคนสามารถนําไปปฏิบตั ิและบรรลุผลได้
โดยไม่สร้างความกดดันต่อตัวผูป้ ฏิบตั ิเกินควร คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะทําการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงาน
จริ งกับแผนธุ รกิ จเพื่อทําการประเมินผลทบทวนเป้ าหมายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
อย่างสมํ่าเสมอ
1.3
บริ ษทั ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่

3

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําโครงสร้ างองค์กรที่ ชัดเจนและเหมาะสมกับสถานะการณ์ปัจจุ บนั โดยพิจารณาจากการ
กระจายอํานาจและการตรวจสอบ บริ ษทั ฯ ได้ติดประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึ งบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา
1.4
บริ ษทั มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝืน หรื อไม่
; มี
 ไม่มี
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือจริ ยธรรม ( Code of Conduct ) เพื่อให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริ หารใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
อย่างไรก็ตามบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งข้อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในฐานะพนักงานในคู่มือจริ ยธรรม
เกี่ยวกับบทลงโทษของพนักงานเพิม่ เติม
1.5
บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุ รกรรมด้านการเงิ น
การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริ ตได้หรื อไม่
; ใช่  ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่มีความสําคัญและได้มีการตรวจสอบให้พนักงานปฏิบตั ิ
ตามคู่มือการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและป้ องกันการทุจริ ต
1.6
ในการกํา หนดนโยบายและแผนการปฏิ บ ัติ ง าน บริ ษัท ได้ ค ํา นึ ง ถึ ง ความเป็ นธรรมต่ อ คู่ ค ้า
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ในระยะยาว ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี น โยบายอย่า งชัด เจนให้ฝ่ ายบริ ห ารปฏิ บ ัติ ต่ อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ตามคู่ มื อ
จริ ยธรรม ( Code of Conduct )เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯในระยะยาว รวมถึงบริ ษทั ได้จดั ทําสัญญากับคู่คา้
อย่างโปร่ งใสและเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อคู่คา้
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ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ย่อมดําเนินการอยูท่ ่ามกลางความเสี่ ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของความ
เสี่ ยงอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผูบ้ ริ หารขาดความซื่ อสัตย์และจริ ยธรรมบริ ษทั ขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไป
ทําให้ร ะบบงานไม่ ส ามารถรองรั บได้ หรื อ การกํา กับดู แลไม่ ทวั่ ถึ ง เป็ นต้นและปั จจัย ภายนอก เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสิ นค้า ทําให้มีผลกระทบต่อส่ วนแบ่งการตลาด เป็ น
ต้น ด้วยเหตุน้ ี การที่จะนําพาให้บริ ษทั รอดพ้นจากอันตรายที่เกิ ดจากความเสี่ ยงดังกล่าวได้น้ นั ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องดําเนินการต่อไปนี้อย่างสมํ่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ ยงที่บริ ษทั ประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of
risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้น ๆ ต่อบริ ษทั และโอกาสที่ความเสี่ ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of
risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
2.1
บริ ษทั มี การประเมินอย่างสมํ่าเสมอหรื อไม่ว่า การประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ น
ปั จจัยความเสี่ ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั อย่างมี
นัยสําคัญ
; มี
 ไม่มี
บริ ษทั มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ ยง
และโอกาสเกิ ดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก และมีการพิจารณาถึงโอกาสและความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งมาตรการป้ องกัน
บริ ษทั ได้มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทําให้ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
; มี
 ไม่มี
ตัวอย่างเช่น ในปี 2556 บริ ษทั ได้พิจารณาโอกาสและความเสี่ ยงกรณี การจัดประมูล สําหรับ รถคันแรก ซึ่ งอาจ
มีปัญหาหนี้เสี ย
2.2

2.3
บริ ษัท กํ า หนดให้ มี ม าตรการในการติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องปั จ จั ย ความเสี่ ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ ยงเหล่านั้น ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้ฝ่ายบริ หารและคณะกรรมการความเสี่ ยงมีหน้าที่ติดตามและประเมินความเสี่ ยงของ
หน่ วยงานที่ตนรับผิดชอบและมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการติดตามและประเมินความเสี่ ยงทุก
หน่ ว ยงาน เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งคณะกรรมการตรวจสอบต้อ งแจ้ง ให้ฝ่ ายบริ ห ารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯดําเนินการแก้ไขในทันที อย่างเช่น กรณี รถคันแรกบริ ษทั ได้มีการติดตามข่าวสาร ความ
คืบหน้าเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวของทางราชการอย่างต่อเนื่อง
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2.4
บริ ษทั ได้แจ้งให้พนักงานทุ กคนที่ เกี่ ยวข้องรั บทราบและปฏิ บตั ิ ตามมาตรการบริ หารความเสี่ ยง
ที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุม สําหรับการระบุความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยง โดยนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารเพื่อกําหนดแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับรับทราบนโยบายและปฏิบตั ิตามมาตรการต่างๆ ในการ
บริ หารความเสี่ ยงตามที่กาํ หนดโดยจัดให้มีการประชุมระดับผูบ้ ริ หารทุกฝ่ ายทราบและนําไปแจ้งต่อพนักงาน
ของแต่ละฝ่ ายให้ทราบเพื่อนําไปปฏิบตั ิ
2.5
บริ ษ ัท มี ก ารติ ด ตามว่ า หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ก ํา หนดไว้
ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั มี การประชุ มเพื่อหารื อและติ ดตามในทุ กระดับและนําเสนอปั ญหาแก่ คณะกรรมการตลอดจนการ
ติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นระยะๆ
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิ จกรรมที่มีความสําคัญเพื่อให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าแนวทางที่ฝ่าย
บริ หารกําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษทั ซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทําที่ทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุ รกรรมกับผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.1
บริ ษทั มี การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงิ นอํานาจอนุ มตั ิ ของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการและได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ิตาม
3.2
บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้าที่อนุมตั ิ (2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ฯ ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้านข้างต้นออกจากกันอย่างชัดเจนโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ ไม่มีหน่ วยงานใดสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลําพังตั้งแต่ตน้ จนจบ และบริ ษทั ฯ สามารถสอบยัน
ความถูกต้องซึ่ งกันและกันได้ และได้จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิงานทางบัญชีและการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว
3.3
ในกรณี ที่บริ ษทั มีการทําธุรกรรมกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษทั มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุ รกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุ มตั ิท่ีกาํ หนด ใช่
หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายธุรกรรมสําหรับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องและหรื อเกี่ยวโยงกัน โดยการทํา
ธุรการกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะ
เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การอนุ มตั ิจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็ นไปตามคู่มือจริ ยธรรม คณะกรรมการตรวจสอบจะประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตให้สอบถามการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั และจัดทํา
สรุ ปรายการที่เกี่ยวโยงกับของบริ ษทั ฯ ไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
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3.4
ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า ธุ รกรรมตาม 3.3 การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ รกรรมนั้ นได้ ก ระทํ า โดยผู ้ ที่
ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้นเท่านั้น ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องหรื อเกี่ ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้าร่ วมการ
พิจารณาและต้องไม่มีส่วนในการอนุมตั ิธุรกรรมนั้น
3.5
ในกรณี ที่มีการทําธุ รกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนั้น ได้คาํ นึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บ ริ ษั ท เ ป็ น สํ า คั ญ แ ล ะ พิ จ า ร ณ า โ ด ย ถื อ เ ส มื อ น เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ ก ร ะ ทํ า กั บ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
การอนุ มตั ิทุกธุ รกรรมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากทางเลือกต่างๆ และจะอนุ มตั ิทางเลือกที่ส่งผล
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและเป็ นไปตามคู่มือจริ ยธรรม
3.6
ในกรณี ที่ได้มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว
(เช่น การทําสัญญาซื้ อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื การคํ้าประกัน) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั หรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
การทําสัญญาในลักษณะผูกพันกับบริ ษทั ฯ ในระยะยาว บริ ษทั ฯ จะยึดถื อการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาเป็ นหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นระยะๆ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญาได้ บริ ษทั ฯ จึงจะมีการทบทวนสัญญาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นหลัก
3.7
กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ม าตรการเกี่ ย วกั บ การทํา ธุ ร กรรมตาม 3.3 มาตรการดั ง กล่ า วครอบคลุ ม
ไปถึ งกรณี ที่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย ใช่
หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษัท ฯ มี น โยบายห้ า มผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อผู ้เ กี่ ย วข้อ งดํา เนิ น การใดๆ ที่ อ าจจะเกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และห้ามกรรมการบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานนําข้อมูลภายในไปเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะหรื อใช้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
3.8
ในกรณี ที่บริ ษทั มี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั มีการติดตามดูแลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
; ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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3.9
บริ ษทั มีมาตรการที่จะติดตามให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรื อไม่
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั
; มี
 ไม่มี
บริ ษทั ฯ ให้ฝ่ายกฎหมายและสํานักกรรมการผูจ้ ดั การทําหน้าที่ตรวจสอบให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่าง
เคร่ งครัด พร้อมทั้งติดตามกฎหมายอย่างสมํ่าเสมอตลอดจนเผยแพร่ ความรู ้หรื อให้มีการอบรมแก่พนักงานที่
เกี่ ยวข้อง บริ ษทั ฯ กําหนดให้สํานักกรรมการผูจ้ ดั การทําหน้าที่ต่อใบอนุ ญาตทุกชนิ ดที่ใช้ในการประกอบ
ธุ รกิ จตลอดจน ทบทวนสัญญาทุกชนิ ด รวมถึ งการประกันวินาศภัย นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิของฝ่ ายกฎหมายและสํานักงานกรรมการผูจ้ ดั การอีก
ชั้นหนึ่ง
3.10 ในกรณี ที่ บริ ษ ทั เคยมี ก ารกระทํา ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย บริ ษ ทั มี ม าตรการแก้ไ ขและป้ องกัน มิ ใ ห้เ กิ ด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
; ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
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ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่ งของการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็ นสําหรับกรรมการผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุน้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานที่มีขอ้ มูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้อมูลทางการเงินหรื อข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่าง
ยิง่ และเป็ นสิ่ งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้อมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีเนื้อหาที่จาํ เป็ นเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
(2) มีความถูกต้องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี
4.1
ในการเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้จดั ให้มีขอ้ มูลที่สาํ คัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ใช่หรื อไม่ (ข้อมูลที่สาํ คัญต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้น)
; ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายบริ หารจะจัดทําข้อมูลและรายละเอียดที่ชดั เจนและเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบการ
ตัดสิ นใจทุกครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง ฝ่ ายบริ หารจะจัดพนักงานผูเ้ กี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมแจงเพื่อตอบข้อ
ซักถาม ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั จะได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นในการพิจารณา
4.2
กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
; ใช่ ได้รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน  ไม่ใช่
บริ ษทั จะทําหนังสื อเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอต่อการพิจารณา ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันและการ
ประชุมในแต่ละครั้ง บริ ษทั จะนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมครั้งต่อไป
4.3
รายงานการประชุ ม กรรมการ มี ร ายละเอี ย ดตามควรที่ ท าํ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการได้หรื อไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็น
หรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็ นต้น
; ใช่
 ไม่ใช่
รายงานการประชุ มของบริ ษทั จะบันทึกข้อความ ความเห็นข้อเสนอและข้อสังเกต ของกรรมการบริ ษทั ทุก
ท่าน ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการบริ ษทั ได้ตลอดเวลา
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4.4
บริ ษัท จัด เก็ บ เอกสารประกอบการบัน ทึ ก บัญ ชี แ ละบัญ ชี ต่ า ง ๆ ไว้ค รบถ้ว นเป็ นหมวดหมู่
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีว่ามีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ หรื อเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ฝ่ายบัญชี ทาํ หน้าที่ เก็บเอกสารทางบัญชี เป็ นหมวดหมู่ และบริ ษทั ได้ทาํ การเก็บข้อมูล
เอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันการสู ญหายและสะดวกในการค้นหา และมีการสํารองข้อมูลเก็บไว้
ในที่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริ ษทั ยังไม่เคยรับแจ้งจากผูต้ รวจสอบบัญชี ว่ามีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องการจัดเก็บ
เอกสารแต่อย่างไร
4.5
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษทั โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทาํ ให้บริ ษทั แสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
; ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน ฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายบัญชีเพื่อ
สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายบัญชี รวมทั้งการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษทั จะดําเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล บริ ษทั ควรต้องติดตามอย่างสมํ่าเสมอว่า มี
การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนิ นอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุ งแก้ไข
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่ องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
5.1
กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดเป้ าหมายการดํ า เนิ นธุ รกิจ คณะกรรมการได้ เ ปรี ยบเที ย บ
ผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่กาํ หนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
; ใช่
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง จะนําเสนอผลการประกอบการจริ ง เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายและงบประมาณ
อย่างชัดเจนทั้งรายไตรมาส และรายปี พร้ อมคําชี้ แจง และแนวทางการปรั บปรุ ง กรณี ที่ผลงานไม่ตรงกับ
เป้ าหมายอย่างมีนยั สําคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.2
กรณี ที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ฝ่ ายบริ หารมีการประชุ มเพื่อศึกษาข้อมูลการขาย ต้นทุน ปั ญหา และอุปสรรค เพื่อกําหนดแนวทางการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ และให้เป็นไปตามเป้ าหมาย หากเกิดเหตุการณ์ที่ทาํ ให้บริ ษทั ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายอย่างมี
นัยสําคัญ ฝ่ ายบริ หารจะจัดประชุม เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขทันที
5.3
บริ ษ ัท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ
ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษ ทั มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ทํา หน้า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในอย่า ง
สมํ่าเสมอ นอกจากนั้น บริ ษทั ยัง จ้างบริ ษทั ภายนอกทําหน้าที่ ตรวจสอบภายในควบคู่ ไปด้ว ย โดยบริ ษ ทั
ตรวจสอบภายนอกจะเสนอแผนการตรวจสอบประจําปี ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิ
5.4
กรณี ที่บริ ษทั มีการตรวจสอบภายใน บริ ษทั ได้กาํ หนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผตู ้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
บริ ษทั มีนโยบายให้ท้ งั ผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ผูต้ รวจสอบภายนอก สามารถรายงานผล
และความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง
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5.5
เมื่ อ มี ก ารตรวจพบข้อ บกพร่องที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญ ได้มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
หากพบข้อบกพร่ องที่เป็นสาระสําคัญ เช่น การกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ทุจริ ตหรื อมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่จะ
กระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั ฝ่ ายตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกจะทํารายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเร่ งด่วน เพื่อหาทางแก้ไข
5.6
บริ ษทั ต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
; ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกมีหน้าที่ติดตามการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะ และจัดทํารายงาน
ความคื บ หน้า ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขของหน่ ว ยงาน เสนอผูบ้ ริ ห ารของหน่ ว ยงาน และสรุ ป ผลเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุ ก ครั้ งกรณี ที่ เ ป็ นประเด็ น สํ า คัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบด้วย
5.7
บริ ษทั มีนโยบายให้ฝ่ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
ทุจริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ต มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจ
กระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
;ไม่มีกรณี ดงั กล่าว
ในกรณี เกิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั มีนโยบายให้ผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบงานที่เกิ ดเหตุการณ์ การทุจริ ต การ
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายที่กระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะทางการเงินของบริ ษทั จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที และคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ ในโอกาสแรกที่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

