บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5
การรับรองความถูกตองของขอมูล

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเปนผูถือหุน
โดยระบบที่ดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผูที่มี
สวนไดเสียไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตองดําเนินการใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย
ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี
รายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหบริษัทใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทดวยตนเอง
แบบประเมินนี้ ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ไดปรับปรุง framework ใหม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับใหเขาใจงายขึ้น รวมทั้งเหมาะสม
กับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แตไดขยายความแต
ละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
การนําไปใช
บริษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอย
ทุกป และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
การประเมินดังกลาวควรผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความเห็นมีความเขาใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได
การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแลวพบวา บริษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม) บริษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย

1

เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผูตรวจสอบภายใน
สากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหง
สหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants
หรือ IMA)

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1.

องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก
คณะกรรมการและผูบริหารไดถือปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความ
รับผิด ชอบ โดยยึดมั่ นในความซื่อ ตรง และการรั กษาจรรยาบรรณ และความ
โปรงใส นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีการ
ระบุ น โยบายสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ต อ คู ค า ลู ก ค า และบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง
คณะกรรมการและผูบริหารพึงปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
ขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของบริษัทจะนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และคาดวาจะประกาศใชภายในวันที่ 1 เมษายน
2557
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรปั ชันอันทําใหเกิด
ความเสียหายตอองคกร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนาม
รับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code of
conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร

2

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสีย่ งของบริษัท

ใช

ไมใช

คําถาม
1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยาง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2.

2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

ใช

ไมใช

คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการ
ดานการควบคุมภายใน
คําถาม
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการและ
ผู บ ริ ห ารให ถู ก ต อ งตามกฎหมาย กฎบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทที่ สํ า คั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่
อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่มีความสามารถในดาน
ตางๆ กันและมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและใชดุลยพินิจในการพิจารณา
คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน
ในองคกร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช

ไมใช

3.

ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คําถาม
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการ
ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิด
การตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน
3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสม
ระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
4.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

ใช

ไมใช

ใช

ไมใช

องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อยางสม่ําเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่
มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหลานีใ้ หผูบริหารและพนักงานทราบ
บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู
และความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา
บริษัทมีการพัฒนาองคกร (Organization Development) ซึ่ง เปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใช
ในการบริหารและพัฒนาองคกร เพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวและแกไขปญหา กาวทัน
การเปลี่ยนแปลง พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับองคกรอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ
บริษัทอยูในระหวางการจัดทําแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง ซึ่งคาดวา
จะแลวเสร็จและพรอมใชภายในตนป 2558

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกร
คําถาม
คณะกรรมการและผู บ ริ ห ารมี ก ระบวนการและการสื่ อ สารเชิ ง บั ง คั บ ให บุ ค ลากร
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ การควบคุ ม ภายใน และจั ด ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน
คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการ
ใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนือ่ ง
โดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในดวย
คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

ใช

ไมใช

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร

คําถาม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผย
ขอมูลครบถวน ถูกตอง
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน
ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริง
บริษัทกําลังดําเนินการจัดทําพันธกิจและภารกิจใหมเพื่อที่จะกําหนดวัตถุประสงคของ
บริษัทและเพื่อที่จะเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางของบริษัท บริษัทจัดทํารายงาน
ทางการเงินที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองและมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนที่
สะทอนใหเห็นกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริงรวมไปถึงการตรวจสอบ
จากผูตรวจสอบภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให
พนักงานและผูบริหารรับทราบและยึดถือปฏิบัติ

ใช

ไมใช

คําถาม
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร
7.

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

8.
8.1

8.2

8.3
8.4

ใช

ไมใช

องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้ง
องคกร
คําถาม
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร
หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ
บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
องคกร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับความ
เสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)

ใช

ไมใช

องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การ
จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหาร
สามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง
เปนตน
บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปได
ของเปาหมายที่กําหนดแลว รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมลี ักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไม
เหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง
จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต
บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่กําหนดไว

ใช

ไมใช

9.

องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน

คําถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

ใช

ไมใช

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ
องคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรโดยบริษัทไดเนนที่
เรื่องความปลอดภัยเปนหลัก มีการจัดทําระบบคุณภาพในระบบฝาย (ISO) และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) และกรมการบินพลเรือน (Department of Civil
Aviation: DCA)เพื่อประเมินความเสี่ยงและกําหนดวัตถุประสงครวมถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององค ทั้งนี้ยังมีสวนงาน Risk & Compliance
ซึ่งทําการประเมินความเสี่ยงของบริษัท (Corporate Risks) และสวนงาน Internal
Audit ซึ่งทําหนาที่ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกิจกรรมความคุม
ภายในของแตละฝายซึ่งมีสภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน และลักษณะขอบเขต
งานที่แตกตางกัน

ใช

ไมใช

คําถาม
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม
กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบ ริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได เชน มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดให
มีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพือ่ ประโยชนใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การ
ใหกูยืม การค้ําประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตาม
การชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา
เปนตน
บริ ษั ทได กํ า หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเกี่ ย วกั บ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานในวงจรตางๆในดานธุรกรรมการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไป โดยออกกฏระเบียบเปนขอปฏิบัติใหทุกหนวยงานที่เกี่ยว
รับทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ (SOP) และมีการตรวจสอบโดยฝายตรวจสอบ
ภายในเพื่อปรับปรุงแกไข (update) ระเบียบการปฏิบัติงานในแตละวงจรให
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เชน ไดมีการปรับปรุงและออกระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ใหมในป 2557 เพื่อใหเกิดการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถปองกัน
การทุจริตได บริษัทไดกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูมีอํานาจ
ในแตละระดับ (Level of Authority) ใหทุกฝายไดนําไปปฏิบัติใช
10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ
กลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ

ใช

ไมใช

คําถาม
10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

ใช

ไมใช

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
11.1

11.2
11.3
11.4

คําถาม
บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
บริษัทมีการพิจารณาและคํานึงถึงการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสม
บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสม
บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

ใช

ไมใช

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให
นโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
คําถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถ ือหุนรายใหญ กรรมการ
ผูบริหาร หรือผูท ี่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติ
ที่
กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัท
ไปใชสวนตัว
บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว และมีการสอบทานและอนุมัติรายการการทํา
ธุรกรรมโดยคณะกรรมการ
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานทุกไตรมาสวามีรายการหรือธุรกรรมใดที่
เปนรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทหรือไม

ใช

ไมใช

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7

คําถาม
บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at
arms’ length basis)
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้ง
กําหนดแนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ใน
บริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)
บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ

ใช

ไมใช

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว
13.1
13.2
13.3

13.4

คําถาม
บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอก
องคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน
บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของ
ขอมูล
บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับ
ใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ
บริษัทฯ มีการนําเสนอขอมูลที่สําคัญโดยจัดทําเปน presentation แกคณะกรรมการทุก
ครั้งที่มีการประชุม โดยเรียนชี้แจงเหตุผลและความจําเปนในการขออนุมัตเิ รื่องนั้นๆ
อยางเพียงพอ และเปดโอกาสใหคณะกรรมการสอบถามขอมูลและแสดงความเห็น การ
ลงมติทุกครั้ง
บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม
ลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมกอนการประชุมไมนอยกวา
7 วันทุกครั้ง

ใช

ไมใช

คําถาม
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่อง
ที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
บริษัทฯมีการบันทึกความเห็นหรือขอเสนอแนะจากกรรมการเพิ่มเติมในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนําสงรางรายงานการะชุมใหแกคณะกรรมการ
พิจารณากอนการประชุมในครั้งถัดไปทุกครั้ง โดยนําสงไปพรอมหนังสือเชิญประชุม
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองใน
การควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

ใช

ไมใช

14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จําเปนตอ
การสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อให
สามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถาม
ขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและ
ผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวาง
คณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน
14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ
ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย
บริษัทไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
พนักงานทุกคนสามารถเขาถึงได

ใช

ไมใช

15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน
15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

ใช

ไมใช

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน
เหมาะสม
16.1

16.2
16.3

16.4
16.5
16.6

คําถาม
บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหาม
ฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
ผูตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจําป โดยไดพิจารณาถึงความถี่ใน
การติดตามและการประเมินผลอยางเหมาะสม โดยไดพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจและกระบวนการทํางาน เพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายในมีความ
เหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ
ความสามารถ
บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช

ไมใช

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
ติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวา
จะไดเริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช

ไมใช

