แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
วันที) 22 พฤษภาคม 2556

แบบประเมินนีจ. ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ)งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี)ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่ วนที) 1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measure)
องค์กรและสภาพแวดล้ อม หมายถึง การมีโครงสร้ างองค์กรและสภาพแวดล้ อมทีดีซงเป็
ึ นรากฐาน
ทีสําคัญของระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิผล ดังนัน, จึงมีความจําเป็ นทีต้ องสร้ างสภาวะหรื อ
ปั จจัยต่าง ๆ ซึงเอื ,อให้ ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ ตามทีบริ ษัทมุง่ หวัง เป็ นการสร้ างบรรยากาศ
การควบคุมเพือส่งเสริ มให้ ทกุ คนในบริ ษัทตระหนักถึงความจําเป็ นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที
ฝ่ ายบริ หารให้ ความสําคัญต่อความซือสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้ าง
ขององค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้ าทีอย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ีเป็ นลายลักษณ์
อักษร เป็ นต้ น

1.1 คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและวัดผลได้ เพือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

1.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานแล้ วว่า การตังเป
, ้ าหมายได้ ดําเนินการ
อย่างรอบคอบ และได้ พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายทีกําหนด ตลอดจนได้ มีการวิเคราะห์ถงึ
การให้ สิงจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรื อ
ให้ ผลประโยชน์ตอบแทนทีเกินสมควรแก่พนักงานในลักษณะทีอาจนําไปสูก่ ารกระทําทุจริ ตหรื อประพฤติ
มิชอบ (เช่น ตังเป
, ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง ทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น)
ใช่
ไม่ใช่

1.3 บริ ษัทได้ มีการจัดโครงสร้ างองค์กรทีช่วยให้ ฝ่ายบริ หารสามารถดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
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1.4 บริ ษัทมีข้อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) และข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทังบทลงโทษหากมี
,
การฝ่ าฝื น หรื อไม่
มี
ไม่มี

1.5 บริ ษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในธุรกรรมด้ านการเงิน
การจัดซื ,อ และการบริ หารทัวไปทีรัดกุมและสามารถป้องกันการทุจริ ตได้ หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า
เพือประโยชน์ของบริ ษัทในระยะยาว ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
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ส่ วนที) 2 การบริ หารความเสี)ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสียงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสียงอาจมาจากปั จจัยภายใน เช่น ผู้บริ หารขาดความซือสัตย์และจริ ยธรรม
บริ ษัทขยายงานอย่างรวดเร็ วเกินไปทําให้ ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรื อการกํากับดูแลไม่ทวถึ
ั ง เป็ นต้ น
และปั จจัยภายนอก เช่น การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี หรื อพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ า ทําให้ มีผลกระทบ
ต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี , การทีจะนําพาให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากอันตรายทีเกิดจากความเสียง
ดังกล่าวได้ นนั , ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้ องดําเนินการต่อไปนี ,อย่างสมําเสมอ
(1) พิจารณาหรื อไตร่ ตรองถึงลักษณะความเสียงทีบริ ษัทประสบอยู่ หรื อคาดว่าจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเสียงนัน, ๆ ต่อบริ ษัท และโอกาสทีความเสียงนัน, ๆ
จะเกิดขึ ,น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพือลดความเสียงให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริ ษัทมีการประเมินอย่างสมําเสมอหรื อไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทมีปัจจัยใดบ้ างทีเป็ น
ปั จจัยความเสียงทังที
, มาจากภายนอกและภายใน ซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
อย่างมีนยั สําคัญ
มี
ไม่มี

2.2

บริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์หรื อไม่วา่ เหตุการณ์ใดทีจะทําให้ ปัจจัยทีเป็ นความเสียงนันเกิ
, ดขึ ,น
มี
ไม่มี

2.3 บริ ษัทกําหนดให้ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ทีเป็ นสาเหตุของปั จจัยความเสียง
รวมทังมาตรการในการลดความเสี
,
ยงเหล่านัน, ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
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2.4 บริ ษัทได้ แจ้ งให้ พนักงานทุกคนทีเกียวข้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรการบริ หารความเสียง
ทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

2.5 บริ ษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสียงทีกําหนดไว้
ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
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ส่ วนที) 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญเพือให้ บริ ษัทมันใจว่า
แนวทางทีฝ่ ายบริ หารกําหนดไว้ ได้ รับการตอบสนองและปฏิบตั ิตามจากทุกคนในบริ ษัท ซึงแนวทางดังกล่าว
ได้ แก่
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม
(2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีทีอาจเอื ,อให้ เกิดการกระทําทีทุจริ ตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขันตอน
,
และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกําหนดวิธีการเพือให้ แน่ใจว่า บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

3.1 บริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีและวงเงินอํานาจอนุมตั ิของฝ่ ายบริ หารในแต่ละระดับ
ไว้ อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

3.2 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี , ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือเป็ น
การตรวจสอบซึงกันและกัน ใช่หรื อไม่ (1) หน้ าทีอนุมตั ิ (2) หน้ าทีบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ
และ (3) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ใช่
ไม่ใช่

3.3 ในกรณีท) บี ริษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ท) เี กี)ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่ าว บริษัทมีมาตรการที)รัดกุมเพื)อติดตามให้ การทําธุรกรรมนัน. ต้ องผ่ านขัน. ตอน
การอนุมัติท) กี าํ หนด ใช่ หรื อไม่
ใช่
ไม่ ใช่
ไม่ มีกรณีดังกล่ าว
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3.4 ในกรณีท) มี ีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนัน. ได้ กระทําโดยผู้ท) ี
ไม่ มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน. เท่ านัน. ใช่ หรื อไม่
ใช่
ไม่ ใช่
ไม่ มีกรณีดังกล่ าว

3.5 ในกรณีท) มี ีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนัน. ได้ คาํ นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็ นสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที)กระทํากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใช่ หรื อไม่
ใช่
ไม่ ใช่
ไม่ มีกรณีดังกล่ าว

3.6 ในกรณีท) ไี ด้ มีการอนุมัตธิ ุรกรรมกับผู้ท) เี กี)ยวข้ องในลักษณะที)มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแล้ ว (เช่ น การทําสัญญาซือ. ขายสินค้ า การให้ ก้ ูยืม การคํา. ประกัน) ได้ มีการติดตามให้ ปฏิบัตติ าม
เงื)อนไขที)ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที)มีผลผูกพันบริษัทหรื อไม่ (เช่ น ติดตามการชําระคืนหนี .
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น)
ใช่
ไม่ ใช่
ไม่ มีกรณีดังกล่ าว

3.7 กรณีท) บี ริษัทมีมาตรการเกี)ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกล่ าวครอบคลุม
ไปถึงกรณีท) ผี ้ ูท) เี กี)ยวข้ องดังกล่ าวนําโอกาสหรื อประโยชน์ ของบริษัทไปใช้ เพื)อประโยชน์ ส่วนตัวด้ วย
ใช่ หรื อไม่
ใช่
ไม่ ใช่
ไม่ มีกรณีดังกล่ าว

3.8 ในกรณีทีบริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมอย่างสมําเสมอ รวมทังมี
, การกําหนดทิศทางให้ บคุ คลทีบริ ษัทแต่งตังให้
, เป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทดังกล่าวถือปฏิบตั ิ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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3.9 บริ ษัทมีมาตรการทีจะติดตามให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง หรื อไม่
ทังนี
, , เพือลดความเสียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชือเสียงของบริ ษัท
มี
ไม่มี

3.10 ในกรณีทีบริ ษัทเคยมีการกระทําทีฝ่ าฝื นกฎหมาย บริ ษัทมีมาตรการแก้ ไขและป้องกันมิให้ เกิด
การกระทําในลักษณะนันอี
, ก หรื อไม่
มี
ไม่มี
ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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ส่ วนที) 4 ระบบสารสนเทศและการสื)อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึงของการปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความระมัดระวังไม่วา่ จะเป็ นสําหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ทีเกียวข้ อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื ,นฐานทีมีข้อมูลทีมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลอืน ดังนัน, การสือสารข้ อมูลดังกล่าวไปยังผู้ทีเกียวข้ อง
จึงเป็ นสิงจําเป็ นอย่างยิงและเป็ นสิงทีจะช่วยให้ เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ข้ 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 ษัทได้ จดั ให้ มขี ้ อมูลทีสําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพือให้ คณะกรรมการใช้ ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรื อไม่ (ข้ อมูลทีสําคัญต่าง ๆ ได้ แก่ รายละเอียดของเรื องที
เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ เป็ นต้ น)
ใช่
ไม่ใช่

4.2 กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและ
เพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
, าตามทีกฎหมายกําหนด ใช่หรื อไม่
ใช่ ได้ รับก่อนวันประชุมโดยเฉลีย…7…วัน
ไม่ใช่

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการได้ หรื อไม่ เช่น ได้ มีการบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับ
เรื องทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
ใช่
ไม่ใช่
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4.4 บริ ษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตา่ ง ๆ ไว้ ครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
และไม่เคยได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีวา่ มีข้อบกพร่ องในเรื องนี , หรื อเคยได้ รับแจ้ งแต่ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่ องนัน,
อย่างครบถ้ วนแล้ ว ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

4.5 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วใช่หรื อไม่วา่ ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ทีรับรองทัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท โดยไม่เลือกใช้ นโยบายบัญชีทีทําให้ บริ ษัทแสดง
ผลประกอบการทีคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง
ใช่
ไม่ใช่
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ส่ วนที) 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบริ ษัทจะดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริ ษัทควรต้ องติดตาม
อย่างสมําเสมอว่า มีการปฏิบตั ิตามเป้าหมายทีวางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนือง
และมีการปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป รวมทังข้
, อบกพร่ องต่าง ๆ ได้ รับ
การแก้ ไขอย่างทันท่วงที

5.1 กรณีทีบริ ษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้ เปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารว่าเป็ นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีกําหนดไว้ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.2 กรณีทีผลการดําเนินทีเกิดขึ ,นมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีกําหนดไว้ บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไข
ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.3 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ อย่างสมําเสมอ
ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

5.4 กรณีทีบริ ษัทมีการตรวจสอบภายใน บริ ษัทได้ กําหนดให้ การรายงานผลการตรวจสอบต้ องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้ อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณีดงั กล่าว
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5.5 เมือมีการตรวจพบข้ อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ ได้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาสังการแก้ ไขภายในระยะเวลาอันควร ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีกรณีดงั กล่าว

5.6 บริ ษัทต้ องรายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่

5.7 บริ ษัทมีนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ทจุ ริ ต หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ต มีการปฏิบตั ทิ ีฝ่ าฝื นกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืน
ซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ หรื อไม่
มี
ไม่มี
ไม่มีกรณีดงั กล่าว

