เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน (วันที่ 30 เมษายน 2557)
การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบ นพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแลวพบวา บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไม
มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแลว แตยังไมเหมาะสม)บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย
สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอกําหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความเสียหายตอ
องคกร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงาน
2

ใช

3
3

ไมใช

คําอธิบาย
อางอิง ขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of
Conduct) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Code
of Ethics) / หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
/ กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งผานการ
อนุมัติจากที่ประชุม BOD
อางอิงตามคําอธิบายขอ 1.1

3
3
3
3
3

ประกาศผานทาง Email และติดบอรด

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชั่นใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
1

คําถาม
ทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูใ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนามรับทราบขอกําหนด
และบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code of conduct ใหแกพนักงานและ
บุคคลภายนอกไดรับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร

1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

ใช

ไมใช

คําอธิบาย
ประชาสัมพันธ

3
3
3

3
3
3

บริษัทฯ ไดจัดทําแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติทางธุรกิจและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และจะใหผูบริหารและ
พนักงานตอบแบบประเมินตนเอง ซึ่งจะ
ทําการประเมินปละ 2 ครั้ง โดยฝายบุคคล
เปนหนวยงานกํากับดูแล และรายงานผล
ตอ BOM, คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ฝายบุคคลเปนหนวยงานกํากับดูแล และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหาร รวมทั้ง
มี Whistle-blower hotline เปนชองทาง
สื่อสารถึงผูบริหารโดยตรง ซึง่ การจัดการ
กรณีไมปฏิบัติตามขอกําหนดฯ เปนไป
ตามที่ระบุไวในขอบังคับการทํางานของ
บริษัท

2

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดําเนินการดานการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์อํานาจ
มีการกําหนด ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งกําหนด
อํานาจอนุมัติเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั
ตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติ (Level of
Authorization : LOA) ไวอยางชัดเจน
3
2.2 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได
เปาหมายการดําเนินธุรกิจและแผนดําเนิน
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
ธุรกิจมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
และกํากับดูแลผานระบบงบประมาณ
3
2.3 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลฯ ผานทาง
ใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตร
ผูสอบบัญชี ผูต รวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบภายใน และขอบเขตอํานาจ
อนุมัติดําเนิน
3
2.4 คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆได
3
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมี
กําหนดนโยบายการทํารายการระหวางกัน
ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมี
นโยบายการลงทุนและการบริหารงานใน
ความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอ การใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ใน
บริษัทยอย และบริษัทรวม
จํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
3
2.6 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองคกร ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท มีการกํากับดูแล การ
ครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
พัฒนา และการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
ภายในครอบคลุมทั้ง 5 ปจจัย
3

3. ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค
ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรทีส่ นับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดย
การกําหนดโครงสรางองคกรของบริษัท
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมกี ารควบคุมภายในอยาง
เหมาะสมกับธุรกิจ มีการแบงแยกหนาที่
มีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุล
ถวงดุล มีสายการรายงานที่ชัดเจน
ระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
เอื้ออํานวยตอการบริหารงานและการ
ชัดเจน เปนตน
ตรวจสอบการทํางานซึ่งกันและกัน งาน
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3
3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อางอิงคําอธิบายขอ 3.1
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล
3
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวาง
มีการกําหนด ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และ
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) และฝาย
บริหาร รวมถึงระดับผูจัดการและหัวหนางาน
และกําหนดอํานาจอนุมัติเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตอํานาจการ
อนุมัติ (Level of Authorization : LOA)
อยางชัดเจนทั้งในระดับคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการกําหนด
Job Description ของทุกตําแหนงงาน

4

4. องคกรแสดงถึงความมุงมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
ใช
3
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยางสมํ่า
เสมอ

ไมใช

คําอธิบาย
มีการกําหนด Job Description ในแตละ
ตําแหนงงาน แผนการฝกอบรมพนักงาน
ประจําป และการประเมินผลโดยระดับ
หัวหนางานและโดยระดับผูบริหาร
นโยบายในดานบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
จัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร มีการ
ทบทวนในการจัดทํางบประมาณประจําป

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ

3

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลชัดเจน ทัง้
การประเมินตนเอง การประเมินศักยภาพการ
ทํางานโดยผูบังคับบัญชา เปาหมายในการ
ทํางานปตอไป ผลการประเมินใช
ประกอบการพิจารณาใหแรงจูงใจหรือรางวัล

4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

3

บุคลากร ถือเปนทรัพยากรสําคัญที่บริษัทให
ความสําคัญ และอยูในแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัท ซึง่ กําหนดมาตรการ
ในการบริหารจัดการ ประเมินระดับความ
เสี่ยง กําหนดแผนบริหารจัดการ และมี
กระบวนติดตามแกไขอยางสม่ําเสมอทันเวลา
5

คําถาม
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม

ใช
3

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ

3

ไมใช

คําอธิบาย
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหา ประเมินผล
การทดลองงาน การฝกอบรม ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป และใหความสําคัญ
กับการรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน
โดยอยูแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป
ของบริษัทฯ
อางอิงคําอธิบาย ขอ 4.3

5. องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
กระบวนการควบคุมของบริษทั ฯ ผานการ
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมี
ประกาศใชคูมือการปฏิบัติงาน และระเบียบ
ความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณี
ปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งกําหนดใหผปู ฏิบัติงานทํา
ที่จําเปน
การทบทวนคูมือฯ อยางสม่ําเสมอทุกป มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบโดนผู
ตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการ
ใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท

3

ปจจุบันบริษัทฯ ใชระบบงบประมาณเปน
เปาหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และมีการประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัล
ทั้งในรูปแบบของคาคอมมิชชัน่ และ
แรงจูงใจอืน่ ที่ไมเปนตัวเงิน และบริษัทฯ อยู
ระหวางมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อบรรลุวตั ถุประสงคทั้ง
6

คําถาม

ใช

ไมใช

คําอธิบาย
ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท และเปนไป
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.3 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่องโดยเนนให
สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย

3

อางอิงคําอธิบายขอ 5.2

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่ มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

3

บริษัทฯ กําหนดงบประมาณในดานตาง ๆ
โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก ซึ่งไดรับขอมูลสนับสนุน
จากแตละแผนก และกําหนดงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยาง
เหมาะสม ทั้งดานการลงทุน บุคลากร และ
งบประมาณในดานอื่น ๆ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกีย่ วของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
รายงานทางการเงินของบริษทั มีการแสดง
ขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือ
รายการที่ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่
ภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง
รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ผาน
การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต
นโยบายบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการ
7

คําถาม

ใช

ไมใช

คําอธิบาย
บัญชีฯ ซึ่งไดรบั การพิจารณาโดยผูบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน ผูใช
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ

3

อางอิงคําอธิบายขอ 6.1

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท อยางแทจริง

3

อางอิงคําอธิบายขอ 6.1

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหารความ
เสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องคกร

3

นโยบายและการบริหารความเสี่ยงที่ผานการ
อนุมัติ มีการสือ่ สารและประชาสัมพันธให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ ผานทางการประชุมรวม, Email และ
บอรดประชาสัมพันธ

7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว อยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีการประเมินความ
ธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ
เสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจทั้งระดับองคกร และระดับปฏิบัติงานครอบ
คลุมหนวยธุรกิจ ฝายงานและหนาที่งานตาง ๆ
3
7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร
การประเมินความเสี่ยงไดพิจารณาทั้งปจจัยภายใน
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดาน
และปจจัยภายนอกองคกร รวมทั้งความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ
8

คําถาม
7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง

ใช
3

7.4 บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

3

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือ
การรวมรับความเสี่ยง (sharing)

3

ไมใช

8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
3
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหารสามารถฝาฝน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
รายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถกู ตอง เปนตน
3
8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของ
เปาหมายที่กําหนดแลว รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน ไม
ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน

คําอธิบาย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
ผูบริหารทุกระดับและครอบคลุมทุกหนวยธุรกิจ
ในกระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห
เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายขององคกร มีการพิจารณาโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดแผน /
มาตรการบริหารความเสี่ยง และประเมินระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังจากปฏิบัติตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยาง
สม่ําเสมอ
คําอธิบาย
มีการประเมินความเสี่ยงในดานการทุจริตภายใน
องคกร ซึ่งครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น
บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานจริง
เปรียบเทียบกับงบประมาณโดยคณะ
กรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือน และมี
การทบทวนเปาหมาย ความเปนไปไดของ
เปาหมาย และความสมเหตุสมผลของผลตอบแทน
แกพนักงานอยางเหมาะสม
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คําถาม
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต

ใช
3

8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กําหนดไว

3

9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
3
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ อยางเพียงพอแลว

ไมใช

ไมใช

คําอธิบาย
รายงานการประเมินความเสี่ยง แผน / มาตรการ
บริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู
หลังจากปฏิบัติตามแผน ไดมกี ารนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหความเห็น
แผนบริหารความเสี่ยง ไดมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธโดยการประชุมในระดับผูบริหาร
และหัวหนางาน และ email ใหพนักงานรับทราบ
และปฏิบัติตามแผนฯ รวมทั้งมีการติดตามผลและ
ทบทวนแผนอยางสม่ําเสมอทุกเดือน

คําอธิบาย
บริษัทฯ มีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผานระบบงบประมาณโดยคณะ
กรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือน
หากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปจจัยภายนอก
องคกร / การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํา
ธุรกิจ / การเปลี่ยนแปลงผูนําองคกรที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ นโยบาย การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริหารจะมีการทบทวน
เปาหมาย งบประมาณ คูมือการปฏิบัติงาน
ระเบียบและประกาศตาง ๆ และนําเสนอตอ
10

คําถาม

ใช

ไมใช

คําอธิบาย
คณะกรรมการบริษัททันที

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ อยางเพียงพอแลว

3

อางอิงคําอธิบาย ขอ 9.1

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้น
อยางเพียงพอแลว

3

อางอิงคําอธิบาย ขอ 9.1

มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร
การประเมินความเสี่ยงมีการพิจารณาโอกาสที่
เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
จะเกิดเหตุการณและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
และกําหนดมาตรการควบคุมและแผนการ
บริหารจัดการตามความเหมาะสมกับความเสี่ยง
และลักษณะเฉพาะขององคกร รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม กระบวนการ
ตางๆ อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน

3

บริษัทฯ มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
เปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมทุกระบบงาน
11
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การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการ
อนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได
เชน มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียดการ
ตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดย
ไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุน รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ ผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพือ่ ประโยชนในการติดตาม
และสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้า
ประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน

ใช

ไมใช

10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ กลุมบริษัท หนวย

3

คําอธิบาย
ทุกหนวยงานและทุกระดับขององคกรอยาง
เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมของบริษัทฯ มีทั้ง
เชิงปองกัน (Preventive) เชน การแบงแยก
หนาที่ การใชรหัสผาน การฝกอบรม, เชิงคน
หมาที่ผิด (Detective) เชน การตรวจนับ
ทรัพยสิน การยืนยันยอด รายงานการสอบทาน
รายงานขอผิดพลาด และเชิงแกไข (Corrective)
เชน การกระทบยอดบัญชี และมีการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและผลผูกพัน
ตามสัญญาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ขอบเขตอํานาจการอนุมัติ (Level of
Authorization : LOA) มีการกําหนดไวอยาง
ชัดเจนทั้งในระดับ BOD และ ในระดับ BOM
ครอบคลุมในระดับปฏิบัติงานทุกระบบงาน สวน
ของรายการทีม่ ีความสําคัญระดับสูง มีการ
กําหนดการอนุมัติตามวงเงินไวตามลําดับขั้น
การทํารายการระหวางกัน เปนไปตามนโยบาย
การทํารายการระหวางกัน ซึง่ บริษัทฯ มี
มาตรการในการควบคุมใหการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับรายการระหวางมีความถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบันเสมอ
อางอิงคําอธิบาย ขอ 10.2

3

อางอิงคําอธิบาย ขอ 10.2
12

คําถาม
ธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

ใช
3

ไมใช

คําอธิบาย
กระบวนการควบคุมภายในซึ่งจัดทําเปนคูมือฯ
เปนลายลักษณอักษรชัดเจน มีการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบที่มีการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน ทั้งหนาที่ในการอนุมัติ หนาที่บันทึก
รายการและขอมูลสารสนเทศ และหนาที่ในการ
ดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
บริษัทฯ มีคูมือขั้นตอนการปฏิบัติ ที่กําหนด
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
ความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ทั้งในดาน
งาน Application Development และงานดาน
Infrastructure และ MIS Management
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

3

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมี ความเหมาะสม

3

สวนงาน IT มีการกําหนดการควบคุมของ
โครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมคี วาม
เหมาะสมกับธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
บริษัทฯ จัดใหมีระบบที่เหมาะสมในการควบคุม
ดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี ตาม
นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีใหมคี วามเหมาะสม

ใช
3

ไมใช

คําอธิบาย
บริษัทฯ กําหนดคูมือ ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง
การจัดการและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
ครอบคลุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และ
การบํารุงรักษาระบบฯ อยางเหมาะสม

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนนั้ สามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติได
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถ ือหุน รายใหญ กรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายการทํารายการระหวางกัน
ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัตทิ ี่กําหนด เชน
และนโยบายการลงทุนและการบริหารงานใน
ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ
บริษัทยอย และบริษัทรวม ซึง่ เปนไปตาม
เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัท ไปใชสวนตัว
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่ง
รายการดังกลาวตองผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไวในขอบเขต
อํานาจการอนุมัติชัดเจน
3
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
อางอิงคําอธิบายขอ 12.1 และหากธุรกรรมนั้น
นั้น
เกี่ยวของกับผูบริหารหรือคณะกรรมการ บุคคล
ดังกลาวจะสละสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมดังกลาว
3
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
อางอิงคําอธิบายขอ 12.1
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
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12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้งกําหนด
แนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือ
ปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)

ใช
3

ไมใช

คําอธิบาย
ตามนโยบายการลงทุนและการบริหารงานใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม (ถามี) บริษัทฯ มี
กระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมโดยสงตัวแทนเขาเปน
ตัวแทนในบริษทั ยอยหรือบริษัทรวมในการ
บริหารงาน

12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย
ผูบริหารและพนักงาน

3

ระบุอยูใน Job Description ซึ่งกําหนดไวทกุ
ระดับทั้งผูบริหารและพนักงาน

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

3

นโยบาย คูมือการปฏิบัติ ระเบียบ และประกาศ
ตาง ๆ ของบริษัท เมื่อไดรับการอนุมัติและจะมี
การประกาศใชโดยระบุวันที่มีผลบังคับใช และมี
การสื่อสารประชาสัมพันธใหรบั ทราบทั่วกัน ทั้ง
โดยผานการติดประกาศ การแจงผานการ
ประชุมของแตละแผนก การรับทราบโดยตรง
รวมทั้งผานบอดรดประชาสัมพันธภายในแตละ
แผนกของบริษทั

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ

3

บริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยางนอยปละครั้ง
หรือทันทีเมื่อมีปจจัยใดที่มีผลกระทบ

15

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทัง้ ขอมูลจากภายในและภายนอก
บริษัทมีระบบงานทั้งที่เปน automated ผานระบบ
องคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน
โปรแกรม ERP และ manual โดยมีการกําหนด
ประเภทและคุณภาพของขอมูลทั้งจากภายในและ
ภายนอก โดยมีการรายงาน และตรวจสอบ
เปรียบเทียบผลของขอมูลและรายงานตาง ๆ จาก
หนวยงานตาง ๆ กับขอมูลและรายงายของแผนก
บัญชีอยางสม่ําเสมอ
3
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของ
การพิจารณาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ขอมูลและ
ขอมูล
รายงานตาง ๆ คณะกรรมการบริหารไดมีการ
พิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึง
กําหนดเวลาดําเนินการที่เหมาะสม
3
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับ ใช
ขอมูลและรายงานตาง ๆ เพือ่ การติดตาม
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให
ประเมินผลงบประมาณ บริหาร และตัดสินใจ ซึ่ง
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ
ผานการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุกเดือน
ไดมีการสรุปรายงานที่มีความสําคัญ มีรายละเอียด
ของเรื่องที่เสนอ วิเคราะหสาเหตุ ผลกระทบ และ
แนวทางแกไข เสนอตอคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส หรือเสนอทันทีเมื่อมีรายงานที่อาจมี หรือ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมี
สาระสําคัญ
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คําถาม
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม
ลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องทีพ่ ิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่อง ที่
เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

ใช
3

3

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวาขอบกพรอง
ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

3
3

ไมใช

14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุม
ภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
ใช
ไมใช
3
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทาง การสื่อสาร
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

คําอธิบาย
บริษัทฯ ดําเนินการดังกลาวโดยการสงเอกสาร และ
/ หรือทาง email กอนการประชุมลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน
การประชุมตาง ๆ ทัง้ ระดับคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
มีการจัดทํารายงานการประชุมโดยเลขานุการฯ
หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
วาระการประชุม การบันทึกรายงานครอบคลุมทั้ง
ขอซักถาม ความเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ มติที่
ประชุม และการติดตามผลการประชุมครั้งถัดไป

ผูรับการตรวจตองชี้แจงสาเหตุของขอบกพรองนั้น
และแจงผูบริหารเพื่อกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมและแกไขขอบกพรอง

คําอธิบาย
ชองทางการสื่อสารขอมูลภายในผานระบบ email
การติดประกาศ การแจงผานการประชุมของแตละ
แผนก การรับทราบโดยตรง รวมทั้งผานบอดรด
ประชาสัมพันธภายในแตละแผนกของบริษัท
17

คําถาม
14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ และ
ทําใหคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
หรือสอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอ
เพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอ
สอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวางและผูบริหาร
ตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและ
ผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน

ใช
3

14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพือ่ ใหบุคคลตาง ๆ ภายใน
บริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย

3

ไมใช

15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
3
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมี
เจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน

คําอธิบาย
เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูติดตอ สง/รับขอมูลตาง ๆ ทัง้ ที่เปน
ขอมูลที่ตองรายงานโดยปกติ และขอมูลอืน่ ที่
คณะกรรมการบริษัทรองขอ การติดตอกับผูสอบ
บัญชีและผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตอโดยตรงหรือโดยผานเลขานุการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดกิจกรรมพบปะหารือ
ระหวางคณะกรรมการและผูบ ริหารนอกเหนือจาก
การประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษโดยตรงไป
ที่ CEO โดยผาน smart phone ทาง Line และผาน
ทาง Web ของบริษัทฯ

ไมใช

คําอธิบาย
บริษัทฯ อยูระหวางการจัดใหมีหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ เพื่อสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนได
เสียภายนอกองคกร และมีศูนยรองเรียนผาน
ทาง Web ของบริษัทฯ
18

คําถาม
15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพือ่ ใหผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

ใช
3

ไมใช

คําอธิบาย
บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษ
โดยตรงไปที่ CEO ผานทางหนา Web ของ
บริษัทฯ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝาย
อางอิงคําอธิบาย ขอ 1.3
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชน
เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบังคับบัญชา หรือ
มอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว โดยการ
บริษัทฯ มีการประเมินระบบควบคุมภายใน
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
โดยเปนการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบ
ภายใน (Outsource) ทุกไตรมาส
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

3

อางอิงคําอธิบายขอ 12.1

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ
ความสามารถ
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการ

3

อางอิงคําอธิบายขอ 12.1

3

ตามโครงสรางองคกร ผูตรวจสอบภายในมี
19

ตรวจสอบ

16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing, IIA)

ความเปนอิสระ และขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปนผูรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3

ผูตรวจสอบภายในมีการฝกอบรมตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพฯ อยาง
สม่ําเสมอ

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
คําอธิบาย
3
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
บริษัทฯ มีการประเมินความเพียงพอของ
ติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้ แตกตางจากเปาหมาย ที่
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบการ
กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
ปฏิบัติตามระบบโดยผูตรวจสอบภายในทุกทุก
ไตรมาส ประกอบกับการรายงานการ
ดําเนินงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ มี
การรายงานผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงที่
แตกตางจากงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ และ
สื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในกับ
แตละหนวยงาน รวมทั้งผูบริหารมีการ
ดําเนินการเพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที
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คําถาม
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะ
ไดเริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช
3

3
3

ไมใช

คําอธิบาย
ฝายบริหารมีนโยบายการรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว กรณีที่มี
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยาง
รายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมี
การกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนีโ้ ดยการเชิญประชุมดวน
เพิ่มเติมจากการประชุมและการพบปะหารือ
โดยปกติ
บริษัทฯ มีการรายงานขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ พรอมแนวทางแกไขปญหา และ
รายงานความคืบหนาในการปรับปรุง
ขอบกพรองดังกลาว ตอคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งการรายงาน
จากผูตรวจสอบภายใน จากคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
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