บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ประจำปี 2559
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
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การค บคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแ ดงถึงค ามยึดมั่นในคุณค่าของค ามซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
ค�าถาม
1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริ ำรก�ำ นดแน ทำง และมีกำรปฏิบัติที่อยู่บน ลักค ำมซื่อตรง
และกำรรัก ำจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินงำน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบัติ น้ำที่ประจ�ำ ัน และกำรตัด ินใจในเรื่องต่ำงๆ
1.1.2 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
1.2 มีข้อก�ำ นดที่เป็นลำยลัก ณ์อัก รใ ้ผู้บริ ำรและพนักงำนปฏิบัติ น้ำที่ด้ ยค ำมซื่อตรง
และรัก ำจรรยำบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อก�ำ นดเกี่ย กับจริยธรรม (code of conduct) �ำ รับผู้บริ ำรและพนักงำน
ที่เ มำะ ม
1.2.2 มีข้อก�ำ นด ้ำมผู้บริ ำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลัก ณะที่อำจก่อใ ้เกิดค ำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกิจกำร ซึ่งร มถึงกำร ้ำมคอร์รัปชันอันท�ำใ ้เกิดค ำมเ ีย ำย
ต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโท ที่เ มำะ ม ำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อก�ำ นดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำร ื่อ ำรข้อก�ำ นดและบทลงโท ข้ำงต้นใ ้ผู้บริ ำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบ เช่น ร มอยู่ในกำรปฐมนิเท พนักงำนใ ม่ ใ ้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อก�ำ นด
และบทลงโท เป็นประจ�ำทุกปี ร มทั้งมีกำรเผยแพร่ code of conduct ใ ้แก่พนักงำน
และบุคคลภำยนอกได้รับทรำบ
1.3 มีกระบ นกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดย น่ ยงำนตร จ อบภำยใน รือ น่ ยงำนก�ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริ ำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผู้เชี่ย ชำญที่เป็นอิ ระจำกภำยนอกองค์กร
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเ ลำ ำกพบกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำ นดเกี่ย กับค ำมซื่อตรงและ
กำรรัก ำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบ นกำรที่ท�ำใ ้ ำมำรถตร จพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเ ลำที่เ มำะ ม
1.4.2 มีกระบ นกำรที่ท�ำใ ้ ำมำรถลงโท รือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเ มำะ ม
และภำยในเ ลำอันค ร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท�ำที่ขัดต่อ ลักค ำมซื่อตรงและกำรรัก ำจรรยำบรรณ
อย่ำงเ มำะ ม และภำยในเ ลำอันค ร
2 บริ ัทค รก�ำ นดกำรค บคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันใ ้เ มำะ มกับค ำมเ ี่ยงของบริ ัท

ใช่

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

ไม่ใช่
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2. คณะกรรมการมีค ามเป็นอิ ระจากฝ่ายบริ าร และท�า น้าที่ก�ากับดูแล (Oversight) และพัฒนา
การด�าเนินการด้านการค บคุมภายใน
ค�าถาม
2.1 มีกำรก�ำ นดบทบำท น้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริ ำร โดยได้ ง น ิทธิ์
อ�ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไ ้อย่ำงชัดเจน
2.2 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลใ ้มีกำรก�ำ นดเป้ำ มำยกำรด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และ ัดผลได้ เพื่อเป็นแน ทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริ ำรและพนักงำน
2.3 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลใ ้บริ ัทก�ำ นดบทบำท น้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริ ำรใ ้ถูกต้องตำมกฎ มำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่ �ำคัญของคณะกรรมกำร
ตร จ อบ ผู้ อบบัญชี ผู้ตร จ อบภำยใน และผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
2.4 คณะกรรมกำรเป็นผู้มีค ำมรู้เกี่ย กับธุรกิจของบริ ัท และมีค ำมเชี่ย ชำญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริ ัท รือ ำมำรถขอค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ย ชำญในเรื่องนั้นๆ ได้
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้ ยกรรมกำรอิ ระที่มีค ำมรู้ ค ำม ำมำรถน่ำเชื่อถือ และ
มีค ำมเป็นอิ ระในกำรปฏิบัติ น้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีค ำม ัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ัท
ไม่มีค ำม ัมพันธ์อื่นใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติ น้ำที่อย่ำงเป็นอิ ระ
ในจ�ำน นที่เ มำะ มเพียงพอ
2.6 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบัติเรื่องกำรค บคุมภำยใน ในองค์กร
ซึ่งครอบคลุมทั้งกำร ร้ำง ภำพแ ดล้อมกำรค บคุม กำรประเมินค ำมเ ี่ยง กิจกรรมกำร
ค บคุม ข้อมูลและกำร ื่อ ำร และกำรติดตำม

ใช่

ไม่ใช่

✓
✓
✓

✓
✓

✓

3. ฝ่ายบริ ารได้จัดใ ้มีโครง ร้าง ายการรายงาน การก�า นดอ�านาจในการ ั่งการและค ามรับผิดชอบ
ที่เ มาะ มเพื่อใ ้องค์กรบรรลุ ัตถุประ งค์ ภายใต้การก�ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ค�าถาม
3.1 ผู้บริ ำรระดับ ูงก�ำ นดโครง ร้ำงองค์กรที่ นับ นุนกำรบรรลุ ัตถุประ งค์ของบริ ัท
โดยพิจำรณำถึงค ำมเ มำะ มทั้งทำงธุรกิจและกฎ มำย ร มถึงกำรจัดใ ้มีกำรค บคุมภำยใน
อย่ำงมีประ ิทธิภำพ เช่น แบ่งแยก น้ำที่ใน ่ นงำนที่ �ำคัญ ซึ่งท�ำใ ้เกิดกำรตร จ อบถ่ งดุล
ระ ่ำงกัน มีงำนตร จ อบภำยในที่ขึ้นตรงกับกรรมกำรตร จ อบ และมี ำยกำรรำยงำน
ที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผู้บริ ำรระดับ ูงก�ำ นด ำยกำรรำยงำนในบริ ัท โดยพิจำรณำถึงค ำมเ มำะ มเกี่ย กับ
อ�ำนำจ น้ำที่ ค ำมรับผิดชอบ และกำร ื่อ ำรข้อมูล
3.3 มีกำรก�ำ นด มอบ มำย และจ�ำกัดอ�ำนำจ น้ำที่และค ำมรับผิดชอบอย่ำงเ มำะ ม
ระ ่ำงคณะกรรมกำรบริ ัท ผู้บริ ำรระดับ ูง ผู้บริ ำร และพนักงำน

ใช่
✓

✓
✓

ไม่ใช่
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4. องค์กรแ ดงถึงค ามมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรัก าบุคลากรที่มีค ามรู้ค าม ามารถ
ค�าถาม
4.1 บริ ัทมีนโยบำยและ ิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัด ำ พัฒนำ และรัก ำบุคลำกรที่มีค ำมรู้
และค ำม ำมำรถที่เ มำะ ม และมีกระบ นกำร อบทำนนโยบำยและ ิธีกำรปฏิบัตินั้น
อย่ำง ม�่ำเ มอ
4.2 บริ ัทมีกระบ นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรใ ้แรงจูงใจ รือรำง ัลต่อบุคลำกร
ที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรที่มีผลงำนไม่บรรลุเป้ำ มำย ร มถึง
กำร ื่อ ำรกระบ นกำรเ ล่ำนี้ใ ้ผู้บริ ำรและพนักงำนทรำบ
4.3 บริ ัทมีกระบ นกำรแก้ไขปัญ ำ รือเตรียมพร้อม �ำ รับกำรขำดบุคลำกรที่มีค ำมรู้
และค ำม ำมำรถที่เ มำะ มอย่ำงทันเ ลำ
4.4 บริ ัทมีกระบ นกำร รร ำ พัฒนำ และรัก ำผู้บริ ำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัด
ระบบที่ปรึก ำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม
4.5 บริ ัทมีแผนและกระบ นกำร รร ำผู้ ืบทอดต�ำแ น่ง (succession plan) ที่ �ำคัญ

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓

✓
✓
✓

5. องค์กรก�า นดใ ้บุคลากรมี น้าที่และค ามรับผิดชอบในการค บคุมภายใน เพื่อใ ้บรรลุตาม
ัตถุประ งค์ขององค์กร
ค�าถาม
5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริ ำรมีกระบ นกำรและกำร ื่อ ำรเชิงบังคับใ ้บุคลำกรทุกคน
มีค ำมรับผิดชอบต่อกำรค บคุมภำยใน และจัดใ ้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบ นกำรปฏิบัติ
ในกรณีที่จ�ำเป็น
5.2 คณะกรรมกำรและผู้บริ ำรก�ำ นดตั ชี้ ัดผลกำรปฏิบัติงำน กำร ร้ำงแรงจูงใจ
และกำรใ ้รำง ัล ที่เ มำะ ม โดยพิจำรณำทั้งเรื่องกำรปฏิบัติตำม Code of Conduct
และ ัตถุประ งค์ในระยะ ั้นและระยะยำ ของบริ ัท
5.3 คณะกรรมกำรและผู้บริ ำรประเมินแรงจูงใจและกำรใ ้รำง ัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้น
ใ ้ ำมำรถเชื่อมโยงกับค ำม �ำเร็จของ น้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมกำรค บคุมภำยในด้ ย
5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริ ำรได้พิจำรณำไม่ใ ้มีกำร ร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไป
ในกำรปฏิบัติ น้ำที่ของบุคลำกรเเต่ละคน

ใช่
✓

✓

✓
✓

ไม่ใช่

ส�ำ ักงำ ค
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การประเมินค ามเ ี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�า นด ัตถุประ งค์ไ ้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อใ ้ ามารถระบุและประเมินค ามเ ี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ย ข้องกับการบรรลุ ัตถุประ งค์ขององค์กร
ค�าถาม
6.1 บริ ัท ำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่ ไป และเ มำะ มกับธุรกิจ
ในขณะนั้น โดยแ ดงได้ ่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตั ตนจริง ครบถ้ น แ ดงถึง ิทธิ
รือภำระผูกพันของบริ ัทได้ถูกต้อง มีมูลค่ำเ มำะ ม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้ น ถูกต้อง
6.2 บริ ัทก�ำ นด ำระ �ำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจัยที่ �ำคัญ เช่น
ผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แน โน้มของธุรกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริ ัท ะท้อนถึงกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริ ัท
อย่ำงแท้จริง
6.4 คณะกรรมกำร รือคณะกรรมกำรบริ ำรค ำมเ ี่ยง อนุมัติและ ื่อ ำรนโยบำย
กำรบริ ำรค ำมเ ี่ยงใ ้ผู้บริ ำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบัติ จนเป็น ่ น นึ่ง
ของ ัฒนธรรมขององค์กร

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓
✓
✓

7. องค์ ก รระบุ แ ละ ิ เ คราะ ์ ค ามเ ี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ ั ต ถุ ป ระ งค์ ไ ้
อย่างครอบคลุมทั่ ทั้งองค์กร
ค�าถาม
7.1 บริ ัทระบุค ำมเ ี่ยงทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
น่ ยธุรกิจ ฝ่ำยงำน และ น้ำที่งำนต่ำงๆ
7.2 บริ ัท ิเครำะ ์ค ำมเ ี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก
องค์กร ซึ่งร มถึงค ำมเ ี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรด�ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
เเละด้ำนเทคโนโลยี ำร นเท
7.3 ผู้บริ ำรทุกระดับมี ่ นร่ มในกำรบริ ำรค ำมเ ี่ยง
7.4 บริ ัทได้ประเมินค ำม �ำคัญของค ำมเ ี่ยง โดยพิจำรณำทั้งโอกำ เกิดเ ตุกำรณ์
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
7.5 บริ ัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบัติงำนเพื่อจัดกำรค ำมเ ี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรับค ำม
เ ี่ยงนั้น (acceptance) กำรลดค ำมเ ี่ยง (reduction) กำร ลีกเลี่ยงค ำมเ ี่ยง
(avoidance) รือกำรร่ มรับค ำมเ ี่ยง (sharing)

ใช่
✓
✓

✓
✓
✓

ไม่ใช่

160 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกา ที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินค ามเ ี่ยงที่จะบรรลุ ัตถุประ งค์
ขององค์กร
ค�าถาม
8.1 บริ ัทประเมินโอกำ ที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น
กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรท�ำใ ้ ูญเ ียทรัพย์ ิน กำรคอร์รัปชัน กำรที่ผู้บริ ำร
ำมำรถฝ่ำฝืนระบบกำรค บคุมภำยใน (management override of internal controls)
กำรเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในรำยงำนที่ �ำคัญ กำรได้มำ รือจ�ำ น่ำยไปซึ่งทรัพย์ ินโดยไม่ถูกต้อง
เป็นต้น
8.2 บริ ัทได้ทบท นเป้ำ มำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำค ำมเป็นไปได้
ของเป้ำ มำยที่ก�ำ นดแล้ ร มทั้งได้พิจำรณำค ำม มเ ตุ มผลของกำรใ ้ ิ่งจูงใจ รือ
ผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้ ด้ ย ่ำ ไม่มีลัก ณะ ่งเ ริมใ ้พนักงำนกระท�ำไม่เ มำะ ม
เช่น ไม่ตั้งเป้ำ มำยยอดขำยของบริ ัทไ ้ ูงเกินค ำมเป็นจริง จนท�ำใ ้เกิดเเรงจูงใจ
ในกำรตกเเเต่งตั เลขยอดขำย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมกำรตร จ อบได้พิจำรณำและ อบถำมผู้บริ ำรเกี่ย กับโอกำ ในกำรเกิดทุจริต
และมำตรกำรที่บริ ัทด�ำเนินกำรเพื่อป้องกัน รือแก้ไขกำรทุจริต
8.4 บริ ัทได้ ื่อ ำรใ ้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแน ปฏิบัติ ที่ก�ำ นดไ ้

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓

✓
✓

9. องค์กร ามารถระบุและประเมินค ามเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการค บคุมภายใน
ค�าถาม
9.1 บริ ัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ กำรค บคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก�ำ นดมำตรกำรตอบ นอง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้
9.2 บริ ัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท�ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรค บคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก�ำ นดมำตรกำรตอบ นองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้
9.3 บริ ัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผู้น�ำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรค บคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก�ำ นดมำตรกำรตอบ นองต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงนั้นอย่ำงเพียงพอแล้

ใช่
✓

✓

✓

ไม่ใช่

ส�ำ ักงำ ค
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การค บคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการค บคุมทีช่ ่ ยลดค ามเ ยี่ งทีจ่ ะไม่บรรลุ ตั ถุประ งค์ขององค์กรใ อ้ ยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ค�าถาม
10.1 มำตรกำรค บคุมของบริ ัทมีค ำมเ มำะ มกับค ำมเ ี่ยง และลัก ณะเฉพำะของ
องค์กร เช่น ภำพแ ดล้อม ค ำมซับซ้อนของงำน ลัก ณะงำน ขอบเขตกำรด�ำเนินงำน ร มถึง
ลัก ณะเฉพำะอื่น ๆ
10.2 บริ ัทมีมำตรกำรค บคุมภำยในที่ก�ำ นดเป็นลำยลัก ณ์อัก ร และครอบคลุม
กระบ นกำรต่ำงๆ อย่ำงเ มำะ ม เช่น มีนโยบำยและระเบียบ ิธีปฏิบัติงำนเกี่ย กับธุรกรรม
ด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริ ำรทั่ ไป ตลอดจนก�ำ นดขอบเขต อ�ำนำจ น้ำที่ และ
ล�ำดับชั้นกำรอนุมัติของผู้บริ ำรในแต่ละระดับไ ้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อใ ้ ำมำรถป้องกัน
กำรทุจริตได้ เช่น มีกำรก�ำ นดขนำด งเงินและอ�ำนำจอนุมัติของผู้บริ ำรแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในกำรอนุมัติโครงกำรลงทุน ขั้นตอนกำรจัดซื้อและ ิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดกำรตัด ินใจจัดซื้อ ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำย ั ดุอุปกรณ์ รือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ
เป็นต้น โดยได้จัดใ ้มีกระบ นกำร �ำ รับกรณีต่ำงๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บร บร มข้อมูลเกี่ย กับผู้ถือ ุ้นรำยใ ญ่ กรรมกำร ผู้บริ ำร และ
ผู้ที่เกี่ย ข้องกับบุคคลดังกล่ำ ร มทั้งบุคคลที่เกี่ย โยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและ
อบทำนกำรท�ำรำยกำรระ ่ำงกัน รือรำยกำรที่อำจมีค ำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ร มทั้งมีกำรปรับปรุงข้อมูลใ ้เป็นปัจจุบันเ มอ
10.2.2 กรณีที่บริ ัทอนุมัติธุรกรรม รือท�ำ ัญญำกับผู้ที่เกี่ย ข้องในลัก ณะที่มีผล
ผูกพันบริ ัทในระยะยำ ไปแล้ เช่น กำรท�ำ ัญญำซื้อขำย ินค้ำ กำรใ ้กู้ยืม กำรค�้ำประกัน
บริ ัทได้ติดตำมใ ้มั่นใจแล้ ่ำ มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไ ้ตลอดระยะเ ลำ
ที่มีผลผูกพันบริ ัท เช่น ติดตำมกำรช�ำระคืน นี้ตำมก�ำ นด รือมีกำรทบท นค ำมเ มำะ ม
ของ ัญญำ เป็นต้น
10.3 บริ ัทก�ำ นดใ ้กำรค บคุมภำยในมีค ำม ลำก ลำยอย่ำงเ มำะ ม เช่น
กำรค บคุมแบบ manual และ automated รือกำรค บคุมแบบป้องกันและติดตำม
10.4 บริ ัทก�ำ นดใ ้มีกำรค บคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ัท
น่ ยธุรกิจ ำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก รือกระบ นกำร
10.5 บริ ัทมีกำรแบ่งแยก น้ำที่ค ำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกัน
โดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตร จ อบซึ่งกันและกัน กล่ำ คือ
(1) น้ำที่อนุมัติ
(2) น้ำที่บันทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล ำร นเท และ
(3) น้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์ ิน

ใช่
✓

✓

✓

✓
✓
✓

ไม่ใช่

162 คู่มือจัดท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1

11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการค บคุ ม ทั่ ไปด้ ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ย นั บ นุ น
การบรรลุ ัตถุประ งค์
ค�าถาม
11.1 บริ ัทค รก�ำ นดค ำมเกี่ย ข้องกันระ ่ำงกำรใช้เทคโนโลยี ำร นเท
ในกระบ นกำรปฏิบัติงำนและกำรค บคุมทั่ ไปของระบบ ำร นเท
11.2 บริ ทั ค รก�ำ นดกำรค บคุมของโครง ร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีใ ม้ คี ำมเ มำะ ม
11.3 บริ ัทค รก�ำ นดกำรค บคุมด้ำนค ำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใ ้มี
ค ำมเ มำะ ม
11.4 บริ ัทค รก�ำ นดกำรค บคุมกระบ นกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบ�ำรุงรัก ำระบบ
เทคโนโลยีใ ้มีค ำมเ มำะ ม

ใช่

ไม่ใช่

✓
✓
✓
✓

12. องค์กรจัดใ ้มีกิจกรรมการค บคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�า นด ิ่งที่คาด ังและขั้นตอน
การปฏิบัติเพื่อใ ้นโยบายที่ก�า นดไ ้นั้น ามารถน�าไป ู่การปฏิบัติได้
ค�าถาม
12.1 บริ ัทมีนโยบำยที่รัดกุมเพื่อติดตำมใ ้กำรท�ำธุรกรรมของผู้ถือ ุ้นรำยใ ญ่ กรรมกำร
ผู้บริ ำร รือผู้ที่เกี่ย ข้องกับบุคคลดังกล่ำ ต้องผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมัติ ที่ก�ำ นด เช่น
ข้อบังคับของบริ ัท เกณฑ์ของตลำด ลักทรัพย์แ ่งประเท ไทย เกณฑ์ของ �ำนักงำน ฯลฯ
เพื่อป้องกันกำร ำโอกำ รือน�ำผลประโยชน์ของบริ ัทไปใช้ ่ นตั
12.2 บริ ทั มีนโยบำยเพือ่ ใ ก้ ำรพิจำรณำอนุมตั ธิ รุ กรรมกระท�ำโดยผูท้ ไี่ ม่มี ่ นได้เ ยี ในธุรกรรมนัน้
12.3 บริ ัทมีนโยบำยเพื่อใ ้กำรพิจำรณำอนุมัติธุรกรรมค�ำนึงถึงประโยชน์ ูง ุดของบริ ัท
เป็น �ำคัญ และพิจำรณำโดยถือเ มือนเป็นรำยกำรที่กระท�ำกับบุคคลภำยนอก
(at arms’ length basis)
12.4 บริ ัทมีกระบ นกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริ ัทย่อย รือบริ ัทร่ ม ร มทั้ง
ก�ำ นดแน ทำงใ ้บุคคลที่บริ ัทแต่งตั้งใ ้เป็นกรรมกำร รือผู้บริ ำร ในบริ ัทย่อย รือ
ร่ มนั้น ถือปฏิบัติ ( ำกบริ ัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ัทย่อย รือบริ ัทร่ มไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริ ัทก�ำ นด น้ำที่และค ำมรับผิดชอบในกำรน�ำนโยบำยและกระบ นกำร
ไปปฏิบัติโดยผู้บริ ำรและพนักงำน
12.6 นโยบำยและกระบ นกำรปฏิบัติของบริ ัทได้รับกำรน�ำไปใช้ในเ ลำที่เ มำะ ม โดย
บุคลำกรที่มีค ำม ำมำรถ ร มถึงกำรครอบคลุมกระบ นกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน
12.7 บริ ัททบท นนโยบำยและกระบ นกำรปฏิบัติใ ้มีค ำมเ มำะ มอยู่เ มอ

ใช่
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

ไม่ใช่

ส�ำ ักงำ ค
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ระบบ าร นเท และการ ื่อ ารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ย ข้องและมีคุณภาพ เพื่อ นับ นุนใ ้การค บคุมภายใน ามารถด�าเนินไปได้
ตามที่ก�า นดไ ้
ค�าถาม
13.1 บริ ัทก�ำ นดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด�ำเนินงำน ทั้งข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ที่มีคุณภำพและเกี่ย ข้องต่องำน
13.2 บริ ัทพิจำรณำทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ ร มถึงปริมำณและค ำมถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3 บริ ัทด�ำเนินกำรเพื่อใ ้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ �ำคัญอย่ำงเพียงพอ �ำ รับ
ใช้ประกอบกำรตัด ินใจ ตั อย่ำงข้อมูลที่ �ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องที่เ นอ
ใ ้พิจำรณำ เ ตุผล ผลกระทบต่อบริ ัท ทำงเลือกต่ำงๆ
13.4 บริ ัทด�ำเนินกำรเพื่อใ ้กรรมกำรบริ ัทได้รับ นัง ือนัดประชุม รือเอก ำรประกอบ
กำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่ ง น้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเ ลำขั้นต�่ำตำมที่กฎ มำยก�ำ นด
13.5 บริ ัทด�ำเนินกำรเพื่อใ ้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมค ร
เพื่อใ ้ ำมำรถตร จ อบย้อน ลังเกี่ย กับค ำมเ มำะ มในกำรปฏิบัติ น้ำที่ของกรรมกำร
แต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ค ำมเ ็น รือข้อ ังเกตของกรรมกำรในเรื่อง
ที่พิจำรณำ ค ำมเ ็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เ ็นด้ ยกับเรื่อง ที่เ นอพร้อมเ ตุผล เป็นต้น
13.6 บริ ัทมีกำรด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอก ำร �ำคัญ ไ ้อย่ำงครบถ้ นเป็น ม ด มู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้ อบบัญชี รือผู้ตร จ อบภำยใน ่ำมีข้อบกพร่อง
ในกำรค บคุมภำยใน บริ ัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่ำงครบถ้ นแล้

ใช่
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

ไม่ใช่
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14. องค์กร อื่ ารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ ร มถึง ตั ถุประ งค์และค ามรับผิดชอบต่อการค บคุมภายใน
ที่จ�าเป็นต่อการ นับ นุนใ ้การค บคุมภายใน ามารถด�าเนินไปได้ตามที่ างไ ้
ค�าถาม
14.1 บริ ัทมีกระบ นกำร ื่อ ำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประ ิทธิภำพ และมีช่องทำง
กำร ื่อ ำรที่เ มำะ ม เพื่อ นับ นุนกำรค บคุมภำยใน
14.2 บริ ัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ �ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริ ัทอย่ำง ม�่ำเ มอ และ
คณะกรรมกำรบริ ัท ำมำรถเข้ำถึงแ ล่ง ำร นเท ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน รือ อบทำน
รำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ต้องกำร เช่น กำรก�ำ นดบุคคลที่เป็น ูนย์ติดต่อเพื่อใ ้ ำมำรถติดต่อ
ขอข้อมูลอื่นนอกจำกที่ได้รับจำกผู้บริ ำร ร มทั้งกำรติดต่อ อบถำมข้อมูลจำกผู้ อบบัญชี
ผู้ตร จ อบภำยใน กำรจัดประชุมระ ่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริ ำรตำมที่คณะกรรมกำร
ร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะ ำรือระ ่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริ ำรนอกเ นือจำก
กำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นต้น
14.3 บริ ัทจัดใ ้มีช่องทำงกำร ื่อ ำรพิเ รือช่องทำงลับเพื่อใ ้บุคคลต่ำงๆ
ภำยในบริ ัท ำมำรถแจ้งข้อมูล รือเบำะแ เกี่ย กับกำรฉ้อฉล รือทุจริตภำยในบริ ัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่

✓
✓

✓

15. องค์กรได้ ื่อ ารกับ น่ ยงานภายนอก เกี่ย กับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการค บคุมภายใน
ค�าถาม
15.1 บริ ัทมีกระบ นกำร ื่อ ำรข้อมูลกับผู้มี ่ นได้เ ียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประ ิทธิภำพ
และมีช่องทำงกำร ื่อ ำรที่เ มำะ ม เพื่อ นับ นุนกำรค บคุมภำยใน เช่น จัดใ ้มีเจ้ำ น้ำที่
รือ น่ ยงำนนักลงทุน ัมพันธ์ ูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริ ัทจัดใ ้มีช่องทำงกำร ื่อ ำรพิเ รือช่องทำงลับเพื่อใ ้ผู้มี ่ นได้เ ียภำยนอก
องค์กร ำมำรถแจ้งข้อมูล รือเบำะแ เกี่ย กับกำรฉ้อฉล รือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่บริ ัทได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการค บคุมภายใน เพื่อใ ้มั่นใจได้ ่าการค บคุมภายในยังด�าเนินไป
อย่างครบถ้ น เ มาะ ม
ค�าถาม
16.1 บริ ัทจัดใ ้มีกระบ นกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก�ำ นด ้ำม
ฝ่ำยบริ ำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลัก ณะที่อำจก่อใ ้เกิดค ำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เช่น ก�ำ นดใ ้แต่ละ ่ นงำนติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ รือมอบ มำยใ ้
น่ ยงำนตร จ อบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตร จ อบ เป็นต้น
16.2 บริ ัทจัดใ ้มีกำรตร จ อบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรค บคุมภำยในที่ ำงไ ้
โดยกำรประเมินตนเอง และ/ รือกำรประเมินอิ ระโดยผู้ตร จ อบภำยใน
16.3 ค ำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีค ำมเ มำะ มกับกำรเปลี่ยนแปลงของบริ ัท
16.4 ด�ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรค บคุมภำยใน โดยผู้ที่มีค ำมรู้และ
ค ำม ำมำรถ
16.5 บริ ัทก�ำ นดแน ทำงกำรรำยงำนผลกำรตร จ อบภำยในใ ้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตร จ อบ
16.6 บริ ัท ่งเ ริมใ ้ผู้ตร จ อบภำยในปฏิบัติ น้ำที่ตำมมำตรฐำน ำกล
กำรปฏิบัติงำน ิชำชีพกำรตร จ อบภำยใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่
✓

✓
✓
✓
✓
✓

ไม่ใช่
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17. องค์กรประเมินและ ื่อ ารข้อบกพร่องของการค บคุมภายในอย่างทันเ ลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งร มถึงผู้บริ ารระดับ ูงและคณะกรรมการตามค ามเ มาะ ม
ค�าถาม
17.1 บริ ัทประเมินผลและ ่ือ ำรข้อบกพร่องของกำรค บคุมภำยใน และด�ำเนินกำร
เพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่ งที ำกผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำ มำย
ที่ก�ำ นดไ ้อย่ำงมีนัย �ำคัญ
17.2 บริ ัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ำยบริ ำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเ ตุกำรณ์
รือ ง ัย ่ำมีเ ตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎ มำย รือมีกำรกระท�ำ
ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเ ียงและฐำนะกำรเงินของบริ ัทอย่ำงมีนัย �ำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็น ำระ �ำคัญ พร้อมแน ทำงกำรแก้ไขปัญ ำ (แม้ ่ำจะ
ได้เริ่มด�ำเนินกำรจัดกำรแล้ ) ต่อคณะกรรมกำรบริ ัท/คณะกรรมกำรตร จ อบ เพื่อพิจำรณำ
ภำยในระยะเ ลำอันค ร
17.2.3 รำยงำนค ำมคืบ น้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็น ำระ �ำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริ ัท/คณะกรรมกำรตร จ อบ

้

ใช่
✓

✓

✓

✓

ไม่ใช่

