แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 มิถุนายน 2556

แบบประเมินนีจ้ ัดทาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที่ 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมที่ดีซงึ่ เป็ นรากฐาน
ที่สาคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่ต้องสร้ างสภาวะหรื อ
ปั จจัยต่าง ๆ ซึง่ เอื ้อให้ ระบบการควบคุมภายในดาเนินไปได้ ตามที่บริ ษัทมุง่ หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อส่งเสริ มให้ ทกุ คนในบริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่
ฝ่ ายบริ หารให้ ความสาคัญต่อความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ าง
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การกาหนดหน้ าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้ น

1.1 คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีการกาหนดแผนธุรกิจ พร้ อมกาหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อใช้
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยแผนธุรกิจดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
1.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานแล้ วว่า การตังเป
้ ้ าหมายได้ ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ถงึ
การให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อ
ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะที่อาจนาไปสูก่ ารกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตังเป
้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง ทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดแผนธุรกิจของบริ ษัท โดยวิเคราะห์ จาก
ข้ อมูลในอดีต และแผนการในอนาคตของบริ ษัท ซึง่ การตังเป
้ ้ าหมายและดัชนีชี ้วัดผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทพื ้นฐานความเป็ นจริ งที่พนักงานสามารถนาไปปฏิบตั แิ ละบรรลุผลได้ โดยไม่สร้ างความกดดันต่อตัว
ผู้บริ หารและพนักงานเกินควร
1.3 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรที่ช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทจัดโครงสร้ างองค์กร และสายการบังคับบัญชาที่ชดั เจนและเหมาะสม มีการมอบอานาจ หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุไว้ ในคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของทุก
ตาแหน่งงานในบริ ษัท โดยพนักงานทุกคนรับทราบถึงบทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของตน
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1.4 บริ ษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทังบทลงโทษหากมี
้
การฝ่ าฝื น หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct) โดยจัดทาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษัท โดยพนักงานและผู้บริ หารทุกคนได้ ลงนามรับทราบข้ อกาหนด
ดังกล่าว และในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจได้ ระบุจรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(conflict of interest) พร้ อมทังก
้ าหนดบทลงโทษกรณีกระทาความผิดจรรยาบรรณ
1.5 บริ ษัทมีการจัดทานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน
การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไปที่รัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิงาน (work process) ซึง่ ผ่านการอนุมตั ิจากรองกรรมการผู้อานวยการครบถ้ วนทุก
ระบบงานของบริ ษัท พร้ อมทังมี
้ การกาหนดอานาจอนุมตั ิในการดาเนินการเรื่ องต่างๆ ตามลาดับขันเป็
้ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
1.6 ในการกาหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า
เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตังอยู
้ ่บน
พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย และบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ น ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หาร พนักงาน คูค่ ้ า
คูแ่ ข่ง ลูกค้ ารวมถึงชุมชนและสังคม
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ส่ วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อมดาเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทาให้ ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกากับดูแลไม่ทวั่ ถึง เป็ นต้ น
และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า ทาให้ มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ การที่จะนาพาให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกล่าวได้ นนั ้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้ องดาเนินการต่อไปนี ้อย่างสม่าเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงนัน้ ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนัน้ ๆ
จะเกิดขึ ้น (Analysis of risk)
(3) กาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษัทมีการประเมินอย่างสม่าเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างที่เป็ น
ปั จจัยความเสี่ยงทังที
้ ่มาจากภายนอกและภายใน ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง จึงได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้น
เพื่อทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกรอบการการบริ หารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัททังจากภายนอกและภายใน
้
รวมทังติ
้ ดตามความคืบหน้ าในการปฏิบตั ิตามแผนจัดการความเสี่ยงของ
บริ ษัท
2.2

บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดที่จะทาให้ ปัจจัยที่เป็ นความเสี่ยงนันเกิ
้ ดขึ ้น
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้วเิ คราะห์หาความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน และ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึง่ ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท โดยรวบรวม
และกลัน่ กรองผ่านคณะทางานบริ หารความเสี่ยง ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา
2.3 บริ ษัทกาหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสี่ยง
รวมทังมาตรการในการลดความเสี
้
่ยงเหล่านัน้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ กาหนดให้ คณะทางานบริ หารความเสี่ยงหรื อกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ประสานงานให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง
รับทราบถึงแนวทางแก้ ไข เพื่อดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าแนวทางการควบคุมที่ถกู กาหนด ได้ นาไปใช้
และสามารถลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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2.4 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ตามแผนการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ได้ กาหนดให้ มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ ด้านบริ หารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคนในองค์กร โดยจัดทาสื่อ
สิ่งพิมพ์และแจกจ่ายให้ พนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ กาหนดแผนการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ด้านการ
บริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2.5 บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประชุมชี ้แจงการบริ หารความเสี่ยงทุกเดือน รวมทังจะมี
้ การสอบทานเป็ นรายไตร
มาสจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จนกว่าแนวทางการควบคุมที่ถกู กาหนด ได้ นาไปใช้ และสามารถ
ลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทังจั
้ ดให้ มีการทบทวนการบริ หารความเสี่ยงปี ละครัง้ เพื่อ
ประเมินว่าวิธีการควบคุมนันสามารถช่
้
วยลดความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญเพื่อให้ บริ ษัทมัน่ ใจว่า
แนวทางที่ฝ่ายบริ หารกาหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษัท ซึง่ แนวทางดังกล่าว
ได้ แก่
(1) การกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจเอื ้อให้ เกิดการกระทาที่ทจุ ริ ตออกจากกัน
(3) มีการกาหนดขันตอน
้
และวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกาหนดวิธีการเพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

3.1 บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
ไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และวงเงินอานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
พร้ อมทังประกาศให้
้
ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึง่ กันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าที่อนุมตั ิ (2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทตระหนักถึงระบบการตรวจสอบซึง่ กันและกัน โดยได้ แบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านนี ้
ออกจากกัน โดย (1) การอนุมตั ิซงึ่ ดาเนินการเป็ นไปตามประกาศอานาจอนุมตั ิ (2) การบันทึกรายการ
บัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ เป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายบัญชี โดยบริ ษัทมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิของฝ่ ายบัญชีเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และมีการจากัดสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศตามหน้ าที่งานที่รับผิดชอบ (3) การดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ เป็ นหน้ าที่ของผู้ใช้ งานในแต่ละส่วนงาน
3.3 ในกรณีที่บริ ษัทมีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมนันต้
้ องผ่านขันตอน
้
การอนุมตั ิที่กาหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกัน และมาตรการหรื อขันตอนในการอนุ
้
มตั ิให้ เข้ าทา
รายการระหว่างกัน โดยรายการดังกล่าวจะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
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3.4 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนันได้
้ กระทาโดยผู้ที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนันเท่
้ านัน้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจาเป็ นต้ องทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว บริ ษัทกาหนดในมาตรการหรื อขันตอนในการอนุ
้
มตั ใิ ห้ เข้ าทารายการระหว่างกันให้ การทารายการ
นันโดยถื
้
อปฏิบตั ิเช่นเดียวกันลูกค้ าทัว่ ไป ด้ วยนโยบายการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป ทังนี
้ ้กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้ จะไม่มี
อานาจอนุมตั ิรายการดังกล่าว
3.5 ในกรณีที่มีการทาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมนัน้ ได้ คานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ตามอธิบายไว้ ในข้ อ 3.4

3.6 ในกรณีที่ได้ มีการอนุมตั ิธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว
(เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลง
กันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัทหรื อไม่ (เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้
ตามกาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีเป็ นผู้ติดตามการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท โดยมีหน้ าที่รายงานให้ คณะกรรมการบริ หารทราบทันทีหากมีการปฏิบตั ิที่ไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
3.7 กรณีที่บริ ษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่าวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องดังกล่าวนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวด้ วย ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดห้ าม กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานนาโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว โดยระบุไว้ ในนโยบายจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (code of conduct)
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3.8 ในกรณีที่บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การกาหนดทิศทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม

3.9 บริ ษัทมีมาตรการที่จะติดตามให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่
ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริ ษัท
 มี
 ไม่มี
บริ ษัทมีฝ่ายกฎหมายประจา เพื่อทาหน้ าที่ติดตามการออกกฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อกฏหมายใหม่ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุ งให้ การดาเนินการของบริ ษัทเป็ นไปข้ อกาหนดของ
กฎหมายให้ ทนั เวลา และบริ ษัทมีที่ปรึกษาด้ านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาแก่บริ ษัท
ด้ านกฎหมายเป็ นกรณีพิเศษ
3.10 ในกรณีที่บริ ษัทเคยมีการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิด
การกระทาในลักษณะนันอี
้ ก หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึง่ ของการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสาหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื ้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลอื่น ดังนัน้ การสื่อสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีเนื ้อหาที่จาเป็ นเพียงพอต่อการตัดสินใจ
(2) มีความถูกต้ องสมบูรณ์
(3) มีความเป็ นปั จจุบนั
(4) มีรูปแบบที่เข้ าใจง่าย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการพิจารณา บริ ษัทได้ จดั ให้ มขี ้ อมูลที่สาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื่อให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื่ องที่
เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทจะจัดเตรี ยมข้ อมูลและรายละเอียดที่เพียงพอ พร้ อมทังระบุ
้ หลักการและเหตุผลของเรื่ องที่เสนอให้
พิจารณา เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมทังในการประชุ
้
มทุกครัง้ บริ ษัท
จะจัดเตรี ยมผู้บริ หารและพนักงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อคอยชี ้แจงและตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการ
4.2 กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่กฎหมายกาหนด ใช่หรื อไม่
 ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7.…วัน  ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับ
เรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
 ใช่
 ไม่ใช่
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะบันทึกข้ อความ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ของกรรมการ
บริ ษัททุกท่าน ทังที
้ ่เห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วย เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานและสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการได้ ตลอดเวลา
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4.4 บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ ง ๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
และไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่ องในเรื่ องนี ้ หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนัน้
อย่างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทมีหน้ าที่จดั เก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยจัดเก็บโดยแบ่งกลุม่ ตามสมุดรายวัน
และมีระบบการจัดเรี ยงเอกสาร เพื่อให้ ง่ายต่อการค้ นหา นอกจากนี ้บริ ษัทยังไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับความบกพร่ องในเรื่ องของการจัดเก็บเอกสาร
4.5 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่ทาให้ บริ ษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง
 ใช่
 ไม่ใช่
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายบัญชี เพื่อพิจารณาสอบทานความเหมาะสม
ของนโยบายบัญชี รวมทังการบั
้
นทึบญ
ั ชีให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
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ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริ ษัทจะดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้ องติดตาม
อย่างสม่าเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทังข้
้ อบกพร่ องต่าง ๆ ได้ รับ
การแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีที่บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบ
ผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
บริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดาเนินงานจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย และงบประมาณอย่าง
ชัดเจนทังรายไตรมาส
้
และรายปี พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผล และแนวทางการปรับปรุ ง กรณีที่ผลการดาเนินงานมี
ความแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5.2 กรณีที่ผลการดาเนินที่เกิดขึ ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนดไว้ บริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายทุกเดือน กรณีที่
ผลการดาเนินงานมีความแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีนยั สาคัญ ฝ่ ายบริ หารเร่ งหาสาเหตุและแนวทางแก้ ไข
โดยทันที
5.3 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ อย่างสม่าเสมอ
ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่้ ายตรวจสอบภายในเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัท โดยจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และทา
หน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.4 กรณีที่บริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน บริ ษัทได้ กาหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระ และมีสายการบังคัญบัญชาขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกาหนดอานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในไว้ ในกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
5.5 เมื่อมีการตรวจพบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
หากตรวจพบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ เช่นการกระทาการฝ่ าฝื นกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีเหตุการณ์ที่จะ
กระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเร่ งด่วน เพื่อพิจารณาสัง่ การแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร
5.6 บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
 ใช่
 ไม่ใช่
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ติดตามการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ พร้ อมจัดทารายงานผลการติดตามความ
คืบหน้ าในการปรับปรุ งแก้ ไขเสนอผู้บริ หารของหน่วยงาน และสรุ ปผลการติดตามเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5.7 บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
 ไม่มีกรณีดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท

