บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบความประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริษทั
ซึง่ เป็นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.1

คำถำม
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดแนวทำง
และมีกำรปฏิบตั ทิ อ่ี ยูบ่ นหลักควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ที่
ครอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำร
ตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ

1.1.2

1.2

กำรปฏิบตั ติ ่อคูค่ ำ้ ลูกค้ำ และ
บุคคลภำยนอก

ใช่





ไม่ใช่

หมำยเหตุ

-ใช่ บริษทั มีนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึง่ ประกำศใช้เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2557 และมีนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร ข้อกำหนดเกีย่ วกับจริยธรรมทำงธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำน (Code of Conduct) ฉบับแก้ไขที่
ประกำศใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤษภำคม 2557 รวมถึงมีกำรกำหนดบทลงโทษหำกไม่ปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม นอกจำกนี้ ในเรื่องกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรยึดถือปฏิบตั ิ
ตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ขิ องบริษทั ฉบับแก้ไขทีม่ กี ำรประกำศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557
-ใช่ บริษทั มีกำรประกำศใช้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึง่ ในหมวดที่ 3 ได้ระบุถงึ กำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ซึง่
ประกอบไปด้วยผูถ้ อื หุน้ ภำครัฐ พนักงำน ลูกค้ำ คูค่ ำ้ และคูส่ ญ
ั ญำ เจ้ำหนี้ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ สังคมส่วนรวม และกำร
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต

มีขอ้ กำหนดทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหำร
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คำถำม
และพนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code
of conduct) สำหรับผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน ทีเ่ หมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึง
กำรห้ำมคอร์รปั ชันอันทำให้เกิดควำม
เสียหำยต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำร
ฝำ่ ฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและ
บทลงโทษข้ำงต้นให้ผบู้ ริหำรและ
พนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่
ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้
พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อกำหนด
และบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี
รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงำนและ
บุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ

ใช่

ไม่ใช่

หมำยเหตุ



-ใช่ บริษทั มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นกำรทำงำน (code of conduct)
สำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำน ทีเ่ หมำะสม ซึง่ ประกำศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2557



-ใช่ มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั
กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอันทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร ปรำกฏอยูใ่ นหมวดที่ 3 ของนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร



-ใช่ มีกำรกำหนดบทลงโทษตัง้ แต่ตกั เตือนด้วยวำจำ ตักเตือนเป็ นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง พักงำนโดยไม่จำ่ ย
ค่ำจ้ำง และเลิกจ้ำง ตำมลำดับ
-ใช่ มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษไว้อย่ำงชัดเจน โดยกำรติดบอร์ดประกำศเพื่อแจ้งให้ทุกคนทรำบ



เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คำถำม
1.3

1.4

มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดย
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือ
หน่ วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ น
อิสระจำกภำยนอกองค์กร
มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่
ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรงและ
กำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจ
พบกำรฝำ่ ฝื นได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม
1.4.2

1.4.3

มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถลงโทษ
หรือจัดกำรกับกำรฝำ่ ฝืนได้อย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
มีกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลัก
ควำมซื่อตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และ

ใช่

ไม่ใช่

หมำยเหตุ



-ใช่ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct โดยผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั



-ใช่ บริษทั มีกำรให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนประเมินตนเองประจำทุกปี



-ใช่ มีกำรประเมินโดยผูต้ รวจสอบภำยใน ซึง่ เป็ นหน่ วยงำนภำยนอก รวมทัง้ หน่วยงำนวิชำชีพอิสระอื่นๆ เช่น ผู้
ประเมินมูลค่ำอิสระ นักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึง่ มีกำรว่ำจ้ำง และกำหนดระยะเวลำในกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับมำตรฐำนบัญชีทใ่ี ช้บงั คับ



-ใช่ บริษทั จัดให้มวี ธิ ปี ฏิบตั งิ ำนในระบบต่ำงๆ และระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษทั มีกำร
จัดให้มกี ำรประเมินควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ โดยผูต้ รวจสอบภำยใน ซึง่ ระยะเวลำในกำร
ตรวจและเรื่องทีจ่ ะตรวจเป็ นไปตำมแผนทีผ่ ตู้ รวจสอบภำยในกำหนดไว้ ทำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝำ่ ฝื นได้ภำยใน
เวลำทีเ่ หมำะสม
-ใช่ หำกพบว่ำมีกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมตำมข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณทีก่ ำหนดไว้ ทำง
บริษทั มีกำรกำหนดโทษ ตัง้ แต่ ตักเตือนด้วยวำจำ ตักเตือนเป็ นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง พักงำนโดยไม่จำ่ ย
ค่ำจ้ำง และเลิกจ้ำง ตำมลำดับ
-ใช่ บริษทั มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำ
อันควร





เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คำถำม
ใช่
ไม่ใช่
หมำยเหตุ
ภำยในเวลำอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
หมายเหตุ
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรแยกจำกฝำ่ ยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ ์อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำง
-ใช่ มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ และ

ชัดเจน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ไว้อย่ำงชัดเจน ซึง่ ขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้รบั กำร
พิจำรณำอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมวิสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภำคม 2557
้
2.2 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเปำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของ 
-ใช่ คณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกำหนด
ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
นโยบำย และมีกำรรำยงำนกำรผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรทุกไตรมำส
2.3 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้บริษทั กำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึง่
-ใช่ มีกำรกำกับดูแลบทบำทหน้ำที่

ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
ของคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรประมำณเดือนละ 1
ครัง้
2.4 คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีควำมเชีย่ วชำญ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำ 
-ใช่ กรรมกำรบริ ษ ั ท ส่ ว นใหญ่ มี
จำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องนัน้ ๆได้
ควำมรูแ้ ละคุน้ เคยกับธุรกิจของบริษทั
เป็ นอย่ำงดี และอีกหลำยท่ำนก็เป็ นผู้
มี ค ว ำ ม รู้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ จ ำ ก
ห ล ำ ก ห ล ำ ย ส ำ ข ำ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ห้
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่ ไม่ใช่

หมายเหตุ
ค ำแนะน ำที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นเรื่อ ง
ต่ำงๆ ได้
-ใช่ กรรมกำรอิสระของบริษทั ทัง้ 3
ท่ำน เป็ นผู้ท่มี คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ
น่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็ นอิสระอย่ำง
แท้จริง
-ใช่ คณะกรรมกำรมีก ำรมอบหมำย
ให้ท งั ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริหำร ทำหน้ ำที่ดูแล
รับผิดชอบในเรื่องกำรควบคุมภำยใน
โ ด ย มี ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ผ ล ใ ห้
คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ

2.5

คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำง
แท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอทิ ธิพลต่อ กำรใช้ดลุ ยพินิจและปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำง
เป็ นอิสระ ในจำนวนทีเ่ หมำะสมเพียงพอ



2.6

คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รื่องกำรควบคุมภำยใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ ง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม



เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั ่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล
3.1

3.2

3.3

(oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่
สนับสนุนกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและ
กฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มกี ำรควบคุมภำยใน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ น
ส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่ ทำให้เกิดกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ
ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำร
รำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนใน
บริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกีย่ วกับ
อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำร
ข้อมูล
มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจ
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง
ผูบ้ ริหำร และพนักงำน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ กำรจัดผังองค์กรของบริษทั ส่งเสริมกำรควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กนั อย่ำงชัดเจน
สำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน และผูต้ รวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ



-ใช่ ผังองค์กรของบริษทั มีกำรแบ่งหน้ำทีส่ ำยงำนตำมลำดับขัน้



-ใช่ มีกำรกำหนดและจำกัดอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน ซึง่ อำนำจหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภำคม 2557 ในส่วนของผูบ้ ริหำรและพนักงำนก็มกี ำรกำหนดหน้ำทีใ่ นระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำน ซึง่ ประกำศใช้เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2557

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คาถาม
บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั เิ พื่อจัดหำ
พัฒนำ และรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม และมีกระบวนกำร
สอบทำนนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั นิ นั ้
อย่ำงสม่ำเสมอ
บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน
กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกรทีม่ ผี ล
กำรปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ี
ผลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำน
ทรำบ
บริษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปญั หำหรือ
เตรียมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ
บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบ
ทีป่ รึกษำ (mentoring) และกำรฝึ กอบรม
บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคัญ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีกำรวำงแผนกำลังคน และแผนพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกรประจำปี



-ใช่ สำหรับในปี 2556 บริษทั มีกำรปรับปรุงกำรประเมินผลของพนักงำนประจำปี ให้สะท้อนในเรื่องดังกล่ำวมำกยิง่ ขึน้
และสำหรับในปี 2557 จะมีกำรจัดทำ KPI สำหรับประเมินผลในเรื่องดังกล่ำว



-ใช่ บริษทั มีกำรวำงแผนกำรสรรหำบุคลำกร อีกทัง้ ช่องทำงในกำรสรรหำบุคลำกรของบริษทั ก็มหี ลำกหลำยช่องทำง
ในกำรคัดสรรบุคลำกรทีเ่ หมำะสมกับตำแหน่ง



-ใช่ มีคมู่ อื ปฏิบตั งิ ำนของแผนกบุคคล ซึง่ ครอบคลุมเรื่อง กำรสรรหำ และพัฒนำบุคลำกร



-ใช่ ผูบ้ ริหำรระดับสูงทุกท่ำนสำมำรถปฏิบตั งิ ำนทดแทนกันได้ เนื่องจำกแต่ละท่ำนเป็ นผูบ้ ุกเบิกกำรดำเนินธุรกิจ และ
คุน้ เคยกับธุรกิจเป็ นอย่ำงดี

5. องค์กรกาหนดให้บคุ ลากรมีหน้ าที่และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5.1

5.2

5.3

5.4

คาถาม
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรมี
กระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้
บุคลำกรทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำร
ควบคุมภำยใน และจัดให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไข
กระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี ำเป็ น
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรกำหนด
ตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกำรให้รำงวัล ทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำทัง้
เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยำวของบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรประเมิน
แรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดย
เน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของ
หน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้วย
คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำ
ไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันที่ มำกเกินไปในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละคน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีกำรสื่อสำรเชิงบังคับไปยังบุคลำกรทุกระดับ โดยมีผบู้ งั คับบัญชำคอยตรวจสอบอยูอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ



-ใช่ บริษทั ได้มกี ำรปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนให้ชดั เจนและสะท้อนเรื่องดังกล่ำวมำกยิง่ ขึน้



-ใช่ บริษทั ได้มกี ำรปรับปรุงกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนให้ชดั เจนและสะท้อนเรื่องดังกล่ำวมำกยิง่ ขึน้



-ใช่ บริษทั ไม่ได้กำหนดเป้ำหมำยไว้สูงจนเกินควำมสำมำรถของบุคลำกร จนอำจทำให้เกิดแรงกดดัน และเกิดกำร
ประพฤติทุจริตได้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
6.1

6.2

6.3
6.4

คาถาม
บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
รับรองโดยทั ่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะ
นัน้ โดยแสดงได้วำ่ รำยกำรในรำยงำนทำงกำร
เงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภำระ
ผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำร
เงิน โดยพิจำรณำถึงปจั จัยทีส่ ำคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร
แนวโน้มของธุรกิจ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึง
กิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง
คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสำรนโยบำย กำรบริหำร
ควำมเสีย่ งให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคน
รับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทั ่วไป และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ ตำมทีป่ รำกฏอยูใ่ น
นโยบำยบัญชีของบริษทั ซึง่ ประกำศใช้ตงั ้ แต่ 3 ธันวำคม 2556 และฉบับแก้ไขซึ่งประกำศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม
2557



-ใช่ บริษทั กำหนดให้กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินสอดคล้องกับกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้ำนมำตรฐำนกำรบัญชี
กำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินตำม
ขนำดรำยกำรและแนวโน้มธุรกิจ



-ใช่ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง



-ใช่ บริษทั จัดตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงและกำหนดมำตรกำรป้องกันและรองรับควำม
เสีย่ งเป็ นรำยไตรมำส โดยผูท้ ่อี ยู่ในคณะทำงำนประกอบไปด้วยบุคลำกรจำกหลำยแผนก ซึ่งจะสำมำรถนำไปสื่อสำร
ให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ติ ่อไป

7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั ่วทัง้ องค์กร
7.1

คาถาม
บริษทั ระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึ่งอำจมี

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีกำรระบุไว้ ทัง้ ปจั จัยจำกภำยในและภำยนอกเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จัดทำโดยคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7.2

7.3
7.4

7.5

ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร
หน่ วยธุรกิจ ฝำ่ ยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ
บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิด
จำกทัง้ ปจั จัยภำยในและปจั จัยภำยนอกองค์กร
ซึง่ รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำร
ดำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ติ ำม
กฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง
บริษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง
โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
บริษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อ
จัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับ
ควำมเสีย่ งนัน้ (acceptance) กำรลดควำม
เสีย่ ง (reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสีย่ ง
(avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง
(sharing)

และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส


-ใช่ มีกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทัง้ จำกปจั จัยภำยในและภำยนอก โดยมีกำรประเมินควำมเสีย่ ง และจัดทำ
มำตรกำรป้องกันและรองรับควำมเสีย่ ง



-ใช่ ในคำสั ่งแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง ซึง่ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งประกอบไปด้วยผูบ้ ริหำรจำกหลำย
แผนก
-ใช่ บริษทั มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสีย่ งออกมำเป็ น 5 ระดับ 1 ถึง 5 (ต่ำมำกถึงสูงมำก) โดย
อ้ำงอิงเกณฑ์กำรประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





-ใช่ บริษทั มีกำรจัดตัง้ มำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อรองรับควำมเสีย่ งในแต่ละเรื่องในแต่ละด้ำน อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
8.1

คาถาม
บริษทั ประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดย
ครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั ประเมินและทบทวนโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริตอย่ำงสม่ำเสมอ และไม่พบประเด็นในเรื่องดังกล่ำวจำก
รำยงำนผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และจำกกำรประชุมของคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8.2

8.3

8.4

9.1

คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสีย
ทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน กำรทีผ่ บู้ ริหำร
สำมำรถฝำ่ ฝื นระบบควบคุมภำยใน
(management override of internal controls)
กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรำยงำนทีส่ ำคัญ กำร
ได้มำหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ น
ต้น
บริษทั ได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำง
-ใช่ บริษทั ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ และพิจำรณำควำมเป็ นไปได้แล้ว และมีกำรทบทวน

รอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของ
เป้ำหมำยเป็ นระยะๆ ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทีจ่ ดั ขึน้ เป็ นประจำ
เป้ำหมำยที่กำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่ม ี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม
เช่น ไม่ตงั ้ เป้ำหมำยยอดขำยของบริษทั ไว้สงู
เกินควำมเป็ นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในกำร
ตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
-ใช่ กรรมกำรตรวจสอบสอบทำนและตรวจสอบโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริต ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

สอบถำมผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับโอกำส ในกำรเกิด
ทุจริต และมำตรกำรทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต
บริษทั ได้ส่อื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและ
-ใช่ มีกำรสื่อสำรโดยกำรติดบอร์ดประกำศ ในเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในกำร

ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ทีก่ ำหนดไว้
ทำงำน
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
หมายเหตุ
บริษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปจั จัยภำยนอก
-ใช่ บริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นประจำ เพื่อประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปจั จัยภำยนอกองค์กรทีอ่ ำจมี

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9.2

9.3

คาถาม
องค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
บริษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำ
ธุรกิจ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
บริษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองค์กร ที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน
ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจมีขน้ึ จำกปจั จัยภำยนอกทีม่ สี ำระสำคัญ



-ใช่ บริษทั มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นประจำ เพื่อประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจมีขน้ึ จำกปจั จัยภำยนอกทีม่ สี ำระสำคัญ



-ใช่ เนื่องจำกผูบ้ ริหำรระดับสูงทุกท่ำนของบริษทั มีควำมคุน้ เคยกับธุรกิจเป็ นอย่ำงดี จึงสำมำรถปฏิบตั งิ ำนทดแทนกัน
ได้ และจะไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ

มาตการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสม
กับควำมเสีย่ ง และลักษณะเฉพำะขององค์กร
เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน
ลักษณะงำน ขอบเขตกำรดำเนินงำน รวมถึง
ลักษณะเฉพำะอื่น ๆ
10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่กำหนดเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม กระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและ
ระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับธุรกรรมด้ำน
กำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทั ่วไป
ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และ
ลำดับชัน้ กำรอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับ
ไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้องกัน
กำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนดขนำดวงเงิน
และอำนำจอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหำรแต่ละระดับ
ขัน้ ตอนในกำรอนุมตั โิ ครงกำรลงทุน ขัน้ ตอน
กำรจัดซือ้ และวิธกี ำรคัดเลือกผูข้ ำย กำรบันทึก
ข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอน
กำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้
เครื่องมือต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้ม ี
กระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำงๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว
รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อ

ใช่






ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั มีมำตรกำรควบคุมควำมเสีย่ งตำมสภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำร
ดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่น ๆ

-ใช่ บริษทั มีคมู่ อื กำรปฏิบตั งิ ำนสำหรับทุกส่วนงำน ซึง่ มีกำรเริม่ ใช้คมู่ อื ฉบับดังกล่ำวตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556

-ใช่ บริษทั มีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน ไว้อย่ำงเป็ นหมวดหมู่ และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั อยู่เสมอ รวมทัง้ มี
กำรจัดทำนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันและประกำศใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรแล้ว และจะมีกำรเสนอสรุปรำยกำร
ระหว่ำงกันให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำรับรองทุกไตรมำส
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
ประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือ
รำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำรปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ รุ กรรมหรือทำ
สัญญำกับผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในลักษณะทีม่ ี
ผลผูกพันบริษทั ในระยะยำวไปแล้ว
เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ำ กำร
ให้กู้ยมื กำรค้ำประกัน บริษทั ได้
ติดตำมให้ม ั ่นใจแล้วว่ำ มีกำรปฏิบตั ิ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้
ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั
เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำม
กำหนด หรือมีกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น

10.3 บริษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำม
หลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุม
แบบ manual และ automated หรือกำร
ควบคุมแบบป้องกันและติดตำม

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ บริษทั ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขและข้อตกลง ตำมสัญญำกูย้ มื เงิน ทัง้ นี้ ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงินได้ชำระหนี้ตำมเงื่อนไขที่
กำหนด



-ใช่ บริษทั มีกำรจัดทำกำรควบคุมภำยในผ่ำนระบบ manual ซึง่ เป็ นไปตำมคูม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ทีเ่ ริม่ ใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 และผ่ำนระบบ automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น มีกำรจำกัดสิทธิ ์กำรเข้ำถึง
ข้อมูลในโปรแกรม รวมถึงกำรแก้ไขข้อมูล

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับ กลุ่มบริษทั
หน่ วยธุรกิจ สำยงำน ฝำ่ ยงำน แผนก หรือ
กระบวนกำร
10.5 บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบใน
งำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกัน โดยเด็ดขำด
เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูล
สำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่


ไม่ใช่



หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั มีกำรจัดทำคูม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำนของแต่ละส่วนงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

-ใช่ บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในกำรอนุมตั ิ หน้ำที่บนั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจำกกันอย่ำงเด็ดขำด

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทั ่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษทั ควรกำหนดควำมเกีย่ วข้องกันระหว่ำง
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กระบวนกำร

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในหลำยส่วนงำน ตัง้ แต่กำรรับจอง ระบบหน้ำร้ำน ระบบบัญชี
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
ปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทั ่วไปของระบบ
สำรสนเทศ
11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำม
เหมำะสม
11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำม
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ม ี ควำม
เหมำะสม
11.4 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำร
ได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม

ใช่

ไม่ใช่



หมายเหตุ

-ใช่ บริษทั ใช้ระบบสำรสนเทศสำเร็จรูปในกำรประมวลผลข้อมูลและจัดทำรำยงำนกำรเงิน โดยระบบดังกล่ำวมีกำร
กำหนดรหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนแยกตำมแผนก เพื่อควบคุมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้เป็ นอิสระจำกกำร
แทรกแซงของฝำ่ ยจัดกำร
-ใช่ บริษทั มีกำรกำหนดควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี โดยมีกำรกำหนดสิทธิ ์กำรเข้ำถึงข้อมูลใน
โปรแกรม รวมถึงกำรแก้ไขข้อมูล





-ใช่ บริษทั มีกำรควบคุมกำรได้มำของระบบเทคโนโลยีโดยผ่ำนขัน้ ตอนกระบวนกำรจัดซือ้ ซึง่ ต้องทดสอบว่ำเป็ นไป
ตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ มีควำมทันสมัยและรองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำและบำรุงรักษำ
ระบบเทคโนโลยี บริษทั มีกำรทบทวนกำรพัฒนำปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ปลอดภัยและเหมำะสมเป็ นระยะๆ ตำม
นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศทีก่ ำหนดไว้

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอน การปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำ
ธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั มีกำรจัดทำนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึ่งเป็ นไปตำมเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั มีกำรรวบรวมรำยกำรทีเ่ ป็ นรำยกำรระหว่ำงกันทุกๆ ไตรมำส เพื่อเสนอต่อ
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ
สำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรื
อนำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
12.2 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ธุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ น
สำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำร
ทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length
basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
รวมทัง้ กำหนดแนวทำงให้บุคคลที่บริษทั แต่งตัง้
ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษทั ย่อยหรือ
ร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หำกบริษทั ไม่มเี งินลงทุน
ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
12.5 บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำร
นำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดย
ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำรับรอง



-ใช่ บริษทั มีกำรสอบทำนกำรทำธุรกรรมโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ



-ใช่ บริษทั มีกำรสอบทำนกำรทำธุรกรรมโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษทั มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้พจิ ำรณำรับรองเป็ นรำยไตรมำส



-ใช่ คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรพิจำรณำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้
กรรมกำรของบริษทั เป็ นกรรมกำรของบริษทั ย่อยด้วย



-ใช่ บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
โดยผ่ำนกรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรแต่ละแผนก เพื่อกำหนดกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบตั จิ ริง



-ใช่ บริษทั มีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยโดยผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถในเรื่องนัน้ ๆ ของแต่ละแผนก ซึง่ ครอบคลุม
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
ได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำทีเ่ หมำะสม โดย
บุคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ รวมถึงกำร
ครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบตั งิ ำน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิ
ให้มคี วำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
กระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน



-ใช่ บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ โดยผ่ำนทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
บริหำร และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร ซึง่ มีกำรจัดประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

13.1

13.2

13.3

13.4

คาถาม
บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำร
ดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ทีม่ คี ณ
ุ ภำพและเกี่ยวข้องต่องำน
บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะ
ได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของ
ข้อมูล
บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูล
ทีส่ ำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับ ใช้ประกอบกำร
ตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น
รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอ ให้พจิ ำรณำ
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ
บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทั ได้รบั
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอต่อกำร
พิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

13.5 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับควำม

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำรดำเนินงำน และนำเข้ำทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ มีทงั ้ ข้อมูล
ภำยในและภำยนอกองค์กรทีม่ คี ุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน



-ใช่ บริษทั รวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมเหมำะสมกับงำน ซึง่ คำนึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ท่จี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของข้อมูล



-ใช่ บริษทั จัดส่งข้อมูลสำคัญให้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตัดสินในที่ระบุ
รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ



-ใช่ บริษทั มีกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุม



-ใช่ รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียด เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับควำมเหมำะสมในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรแต่ละรำย โดยระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำนไว้ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำง
ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
เหมำะสมในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรแต่
ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร
ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องที่
พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็น
ด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำง
ครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีหรือ
ผูต้ รวจสอบภำยในว่ำข้อบกพร่องใน
กำรควบคุมภำยใน บริษทั ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ บริษทั เก็บรักษำเอกสำรสำคัญ รวมถึงรำยงำนกำรประชุมต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วนและเป็ นหมวดหมู่



-ใช่ ฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ได้รบั ควำมเห็นจำกผูต้ รวจสอบภำยในและดำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่ำว

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง กำรสื่อสำรที่

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีกำรติดบอร์ดประกำศสำหรับเรื่องทีต่ อ้ งกำรสื่อสำรให้พนักงำนได้รบั ทรำบ
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
เหมำะสม เพื่อสนับสนุ นกำรควบคุมภำยใน
14.2 บริษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลทีส่ ำคัญถึง
คณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ และทำให้
คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
สำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นต่อกำรปฏิบตั งิ ำน หรือสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมทีต่ อ้ งกำร เช่น กำร
กำหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกทีไ่ ด้รบั จำกผูบ้ ริหำร
รวมทัง้ กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน กำรจัดประชุม
ระหว่ำงและผูบ้ ริหำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรร้อง
ขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนอกเหนือจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือ
ช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษทั
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อ
ฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ คณะกรรมกำรสำมำรถติดต่อสอบถำมและขอข้อมูลต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับบริษทั ได้จำกเลขำนุ กำรบริษทั และสำมำรถ
ติดต่อขอข้อมูลจำกผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน ขอให้มกี ำรจัดประชุมระหว่ำงผูบ้ ริหำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรร้องขอ
ได้เช่นกัน



-ใช่ สำมำรถสื่อสำรผ่ำนทำงอีเมลล์และ website ของบริษทั

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ช่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั ได้จดั เตรียมกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอกองค์กรผ่ำนทำงอีเมลล์และ website ของ
บริษทั
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
กำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มเี จ้ำหน้ำที่หรือ
หน่ วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่อง
ร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือ
ช่องทำงลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก
องค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับ
กำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่บริษทั ได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่



หมายเหตุ

-ใช่ สำมำรถสื่อสำรผ่ำนทำงอีเมลล์และ website ของบริษทั

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติ ดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิ
ตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝำ่ ย
บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ เช่น
กำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ น
ต้น
16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำม
ระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้ โดยกำร
ประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดย
ผูต้ รวจสอบภำยใน
16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำม
เหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั



-ใช่ บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝำ่ ยบริหำรและพนักงำน
ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์



-ใช่ บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบภำยในจำกผูต้ รวจสอบภำยในอิสระ



-ใช่ บริษทั มีกำรตรวจสอบภำยในจำกผูต้ รวจสอบภำยในอิสระตำมแผนกำรตรวจสอบทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำร
ควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถ



-ใช่ บริษทั มีกำรตรวจสอบภำยในจำกผูต้ รวจสอบภำยในอิสระตำมแผนกำรตรวจสอบทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั ิ



-ใช่ ผูต้ รวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทีต่ รวจพบขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ



-ใช่ บริษทั ให้กำรสนับสนุ นและควำมร่วมมือแก่ผตู้ รวจสอบภำยในในกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล
เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบตั งิ ำน
วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International
Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของ
กำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำม

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษทั มีกำรแก้ไขในทันทีหำกได้รบั แจ้งหรือตรวจพบ

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนที่
เกิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย ที่กำหนดไว้
อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝำ่ ยบริหำรต้องรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณี
ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมี
เหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำร
ปฏิบตั ทิ ฝ่ี ำ่ ฝืนกฎหมำย หรือมีกำร
กระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั
อย่ำงมีนัยสำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำ
(แม้วำ่ จะได้เริม่ ดำเนินกำรจัดกำร
แล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุง
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ ฝำ่ ยบริหำรมีกำรรำยงำนในกรณีทม่ี เี หตุกำรณ์ทผ่ี ดิ ปกติสง่ ผลกระทบต่อบริษทั ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็ นประจำ โดยในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ สิน้ 9 ครัง้



-ใช่ บริษทั ดำเนินกำรแก้ไขในทันที



-ใช่ บริษทั ใช้รำยงำนของผูต้ รวจสอบภำยในและข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชีเพื่อรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำร
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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