แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช ัน จํากัด (มหาชน)
วันที 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แบบประเมินนีจ2 ดั ทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึงเป็ นความเห็นของคณะกรรมการ
เกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมทีดีซงึ เป็ นรากฐานทีสําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล ดังนั -น จึงมีความจําเป็ นทีต้องสร้ างสภาวะหรื อปั จจัยต่างๆ ซึง เอื -อให้ ระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปได้ ตามทีบริษัทมุ่งหวัง
เป็ นการสร้ างบรรยากาศการควบคุมเพือส่งเสริมให้ ทกุ คนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การทีฝ่ายบริหารให้ ความสําคัญต่อความซือสัตย์สจุ ริต และ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน การมี
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นต้ น

1.1

คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีชดั เจน และวัดผลได้ เพือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจในแต่ละปี อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ เป็ นไปตาม
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ ผ่านการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนือง

1.2

คณะกรรมการบริษทั ได้ ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานแล้ วว่า การตั -งเป้ าหมายได้ ดําเนินการอย่างรอบคอบ
และได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้ าหมายทีกําหนด
ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ถงึ การให้ สิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
โดยไม่มีการจูงใจหรื อให้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีเกิน
สมควรแก่พนักงานในลักษณะทีอาจนําไปสู่การกระทําทุจริตหรื อประพฤติมิชอบ (เช่น ตั -งเป้ าหมายยอดขายของ
บริ ษทั ไว้ สงู เกินความเป็ นจริง ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
 ใช่
< ไม่ใช่
คณะกรรมการได้ ดแู ลผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนือง เพือดูแลให้ ผลตอบแทนทีให้ พนักงาน
ในแต่ละระดับเป็ นไปอย่างเหมาะสม

1.3

บริษทั ได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีช่วยให้ ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
บริ ษทั มีการจัดโครงสร้ างองค์กรแยกตามหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยคํานึงถึงการควบคุมด้ าน
การแบ่งแยกหน้ าทีงานอย่างเหมาะสม เพือให้ การปฏิบตั ิงานในแต่ละระดับมีประสิทธิภาพ
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1.4

บริ ษทั มีข้อกําหนดเกียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิ
ตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมทั -งบทลงโทษ
หากมีการฝ่ าฝื น หรื อไม่
 มี
< ไม่มี

1.5

บริ ษทั มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงินการจัดซื -อ และ
การบริหารทัว ไปทีรัดกุมและสามารถป้ องกันการทุจริตได้ หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
ปั จจุบนั บริษัทได้ จดั ทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไป
ตามมาตรฐานทีบริษทั กําหนด ตลอดจนได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในซึง เป็ นองค์กรอิสระจากภายนอกบริษัท

1.6

ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ได้ คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคู่ค้าเพือประโยชน์ของบริษัท
ในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
บริษทั มีนโยบายรักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับคู่ค้าของบริษัทมาโดยตลอด
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ส่ วนที 2 การบริหารความเสียง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสียงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซือสัตย์ และจริยธรรม บริษทั ขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทําให้
ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกํากับดูแลไม่ทวั ถึง เป็ นต้ น และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลียนแปลงของ
เทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริโภคสินค้ า ทําให้ มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี - การทีจะนําพาให้
บริษทั รอดพ้ นจากอัจนตรายทีเกิดจากความเสียงดังกล่าวได้ นั -น ฝ่ ายบริหารจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อไปนี -อย่างสมําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสียงทีบริษัทประสบอยู่หรื อคาดว่าจะประสบ (Identification of
risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสียงนั -นๆ ต่อบริษัท และโอกาสทีความเสียงนั -นๆ จะเกิดขึ -น (Analysis of
risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม (Management of risk)

2.1

บริ ษทั มีการประเมินอย่างสมําเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้ างทีเป็ นปั จจัยความเสียง
ทั -งทีมาจากภายนอกและภายใน ซึง อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
 มี
< ไม่มี

2.2

บริษทั ได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจะทําให้ ปัจจัยทีเป็ นความเสียงนั -นเกิดขึ -น
 มี
< ไม่มี

2.3

บริ ษทั กําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสียงรวมทั -งมาตรการในการ
ลดความเสียงเหล่านั -น ใช่หรื อไม่
 มี
< ไม่มี

2.4

บริ ษทั ได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนทีเกียวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริหารความเสียงทีกําหนดไว้
หรื อไม่
ใช่
< ไม่ใช่

2.5

บริษทั มีการติดตามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสียงทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
ใช่
< ไม่ใช่
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ใช่

ส่ วนที 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญเพือให้ บริษัทมัน ใจว่าแนวทางทีฝ่าย
บริหารกําหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริษัท ซึง แนวทางดังกล่าวได้ แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีทีอาจเอื -อให้ เกิดการกระทําทีทจุ ริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั -นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพือให้ แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

3.1

บริ ษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที และวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
มี นอกจากนั -นยังมีการมอบอํานาจให้ ผ้ รู ับผิดชอบในระดับล่างมีอาํ นาจอนุมตั ิด้วย

3.2

บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี - ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ นการ
ตรวจสอบซึง กันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าทีอนุมตั ิ (2) หน้ าทีบนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ (3)
หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
< ไม่ใช่

3.3

ในกรณีทีบริษทั มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
บริ ษทั มีมาตรการทีรัดกุมเพือติดตามให้ การทําธุรกรรมนั -นต้ องผ่านขั -นตอนการอนุมตั ิทีกําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว
มีผ้ ทู ําหน้ าทีตรวจสอบทําหน้ าทีติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา

3.4

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธรุ กรรมนั -นได้ กระทําโดยผู้ทีไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนั -น
เท่านั -น ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.5

ในกรณีทีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธรุ กรรมนั -น ได้ คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (On arms’ length basis) ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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3.6

ในกรณีทีได้ มีการอนุมตั ิธรุ กรรมกับผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ ว (เช่น การทํา
สัญญาซื -อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ -าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอด
ระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชําระคืนหนี -ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.7

กรณีทีบริษทั มีมาตรการเกียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุมไปถึงกรณีทีผ้ ทู ีเกียวข้ อง
ดังกล่าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริษัทไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.8

ในกรณีทีบริษทั มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษทั ร่วม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย
หรื อบริษัทร่วมอย่างสมําเสมอ รวมทั -งมีการกําหนดทิศทางให้ บคุ คลทีบริษัทแต่งตั -งให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร
ในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

3.9

บริ ษทั มีมาตรการทีจะติดตามให้ การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง หรื อไม่ ทั -งนี - เพือลด
ความเสียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสียงของบริษัท
 มี
< ไม่มี

3.10

ในกรณีทีบริษทั เคยมีการกระทําทีฝ่าฝื นกฎหมาย
บริษทั มีมาตรการแก้ ไขและป้ องกันมิให้ เกิดการกระทําใน
ลักษณะนั -นอีก หรื อไม่
< มี
< ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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ส่ วนที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึง ของการปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
หรื อผู้ทีเกียวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื -นฐานทีมีข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทาง
การเงินหรื อข้ อมูลอืน ดังนั -น การสือสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ทีเกียวข้ องจึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงและเป็ นสิงทีจะช่วยให้
เกิดความมีประสิทธิภาพผลของระบบการควบคุมภายในข้ อมูลทีมีคณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี (1) มีเนื -อหาทีจําเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบทีเข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บทีดี

4.1

ในการเสนอเรื องให้ คณะกรรมการพิจารณา บริ ษทั ได้ จดั ให้ มีข้อมูลทีสําคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพือให้
คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลทีสําคัญต่างๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรืองทีเสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ เป็ นต้ น)
 ใช่
< ไม่ใช่

4.2

กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขั -นตําตามทีกฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลีย 7 วัน < ไม่ใช่

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการความเห็นหรือข้ อสังเกตของ
กรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื องทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
 ใช่
< ไม่ใช่

4.4

บริ ษทั จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่ และไม่เคยได้ รับแจ้ งจาก
ผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื องนี - หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนั -นอย่างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่

4.5

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริหารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีทีทําให้ บริษัทแสดงผลประกอบการที
คลาดเคลือนจากความเป็ นจริง
 ใช่
< ไม่ใช่
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ส่ วนที 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบริษัทจะดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษทั ควรต้ องติดตามอย่างสมําเสมอว่า มี
การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายทีวางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนือง และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป รวมทั -งข้ อบกพร่องต่างๆ ได้ รับการแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1

กรณีทีบริษทั มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ าย
บริหารว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.2

กรณีทีผลการดําเนินทีเกิดขึ -นมีความแตกต่างจากเป้ าหมายทีกําหนดไว้
ระยะเวลาทีเหมาะสม ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่

5.3

บริษทั ได้ ดําเนินการแก้ ไขภายใน
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

บริษทั จัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวา่ งไว้ อย่างสมําเสมอ ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
บริษทั ฯ ได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบภายใน ในแต่ละกิจกรรม เพือให้ เกิดการควบคุมภายในอย่างพอเพียง ทั -งการ
ควบคุมด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ิงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด จากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระจากภายนอก อย่างสมําเสมอ

5.4

กรณีทีบริษทั มีการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ กําหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.5

เมือมีการตรวจพบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ
ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือพิจารณาสัง การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรือไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.6

บริ ษทั ต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรื อไม่
 ใช่
< ไม่ใช่
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5.7

บริ ษทั มีนโยบายให้ ฝ่ายบริหารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ทจุ ริต หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริต มีการปฏิบตั ิทีฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืนซึง อาจกระทบต่อชือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ หรือไม่
 มี
< ไม่มี
< ไม่มีกรณีดงั กล่าว

ข้ าพเจ้ าขอรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
รายชือ

ตําแหน่ ง

ลายมือชือ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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