บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบความประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.1

คาถาม
คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง
และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่
ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

1.1.2

การปฏิบัติต่อคูค่ ้า ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก

ใช่





ไม่ใช่

หมายเหตุ

-ใช่ บริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 และมีนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct) ฉบับแก้ไขที่
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 รวมถึงมีการกาหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม นอกจากนี้ ในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ คณะกรรมการและผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ
ตามตารางอานาจอนุมัติของบริษัทฉบับแก้ไขที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
-ใช่ บริษัทมีการประกาศใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งในหมวดที่ 3 ได้ระบุถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมส่วนรวม และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
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1.2

คาถาม
มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code
of conduct) สาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการ
ห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการ
ฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงาน
ลงนามรับทราบข้อกาหนดและ
บทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมี
การเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบ

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ บริษัทมีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (code of conduct)
สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557



-ใช่ มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 ของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ



-ใช่ มีการกาหนดบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามลาดับ
-ใช่ มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน โดยการติดบอร์ดประกาศเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ
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1.3

1.4

คาถาม
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและ
พนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร
มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจ
พบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
1.4.2

1.4.3

มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษ
หรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

หมายเหตุ



-ใช่ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท



-ใช่ บริษัทมีการให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินตนเองประจาทุกปี



-ใช่ มีการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมทั้งหน่วยงานวิชาชีพอิสระอื่นๆ เช่น ผู้
ประเมินมูลค่าอิสระ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีการว่าจ้าง และกาหนดระยะเวลาในการทบทวนอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่ใช้บังคับ



-ใช่ บริษัทจัดให้มีวิธีปฏิบัติงานในระบบต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัด
ให้มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งระยะเวลาในการตรวจ
และเรื่องที่จะตรวจเป็นไปตามแผนที่ผู้ตรวจสอบภายในกาหนดไว้ ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
-ใช่ หากพบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ ทาง
บริษัทมีการกาหนดโทษ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และเลิกจ้าง ตามลาดับ
-ใช่ บริษัทมีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

คาถาม
มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนด
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุม
บทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนา
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้

ใช่


คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ใน
จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
-ใช่ คณะกรรมการบริษัทร่วมกาหนดนโยบาย และมีการรายงานการผลการดาเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส



-ใช่ มีการกากับดูแลบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง



-ใช่ กรรมการบริษัทส่วนใหญ่มีความรู้และคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และอีกหลายท่านก็เ ป็นผู้มีความรู้
ความสามารถจากหลากหลายสาขา สามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ได้



-ใช่ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
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2.6

คาถาม
คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและ
ปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่ดูแลรั บผิดชอบ
ในเรื่องการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างสม่าเสมอ
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล
3.1

3.2

3.3

(oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานใน
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
ข้อมูล
มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหาร และพนักงาน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ การจัดผังองค์กรของบริษัทส่งเสริมการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน
สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกัน และผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ



-ใช่ ผังองค์กรของบริษัทมีการแบ่งหน้าที่สายงานตามลาดับขั้น



-ใช่ มีการกาหนดและจากัดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ในส่วนของผู้บริหารและพนักงานก็มีการกาหนดหน้าที่ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557

เอกสารแนบ 4 หน้า 6

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

คาถาม
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการ
สอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม่าเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มี
ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ
บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการวางแผนกาลังคน และแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจาปี



-ใช่ สาหรับในปี 2556 บริษัทมีการปรับปรุงการประเมินผลของพนักงานประจาปีให้สะท้อนในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
และสาหรับในปี 2557 จะมีการจัดทา KPI สาหรับประเมินผลในเรื่องดังกล่าว



-ใช่ บริษัทมีการวางแผนการสรรหาบุคลากร อีกทั้ง ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัท ก็มีหลากหลายช่องทาง
ในการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่ง



-ใช่ มีคู่มือปฏิบัติงานของแผนกบุคคล ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การสรรหา และพัฒนาบุคลากร



-ใช่ ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เนื่องจากแต่ละท่านเป็นผู้บุกเบิกการดาเนินธุรกิจ และ
คุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี

เอกสารแนบ 4 หน้า 7

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
5.1

5.2

5.3

5.4

คาถาม
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการ
และการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัด
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จาเป็น
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนด
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ง
เรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมิน
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่
ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณา
ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการสื่อสารเชิงบังคับไปยังบุคลากรทุกระดับ โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่าเสมอ



-ใช่ บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น



-ใช่ บริษัทได้มีการปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ชัดเจนและสะท้อนเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น



-ใช่ บริษัท ไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้สูงจนเกินความสามารถของบุคลากร จนอาจทาให้เกิดแรงกดดัน และเกิดการ
ประพฤติทุจริตได้

เอกสารแนบ 4 หน้า 8

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
6.1

6.2

6.3
6.4

คาถาม
บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะ
นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการ
เงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการ
เงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ
รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึง
กิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น ตามที่ปรากฏอยู่ใน
นโยบายบัญชีของบริษัทซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 255 และฉบับแก้ไขซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2557



-ใช่ บริษัทกาหนดให้การจัดทารายงานทางการเงินสอดคล้องกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านมาตรฐานการบัญชี การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามขนาด
รายการและแนวโน้มธุรกิจ



-ใช่ รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง



-ใช่ บริษัทจัดตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการป้องกันและรองรับความ
เสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยผู้ที่อยู่ในคณะทางานประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายแผนก ซึ่งจะสามารถนาไปสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เอกสารแนบ 4 หน้า 9

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

คาถาม
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิด
จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
ดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง
บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง
โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง
(reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing)

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการระบุไว้ ทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทาโดยคณะทางานบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส



-ใช่ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการประเมินความเสี่ยง และจัดทา
มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง



-ใช่ ในคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะทางานบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหลาย
แผนก
-ใช่ บริษัทมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงออกมาเป็น 5 ระดับ 1 ถึง 5 (ต่ามากถึงสูงมาก) โดย
อ้างอิงเกณฑ์การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





-ใช่ บริษัทมีการจัดตั้งมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับความเสี่ยงในแต่ละเรื่องในแต่ละด้าน อย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

เอกสารแนบ 4 หน้า 10

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
8.1

8.2

8.3

8.4

คาถาม
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสีย
ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถ
ฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มี
ลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูง
เกินความเป็นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่กาหนดไว้

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทประเมินและทบทวนโอกาสที่จะเกิดการทุจริตอย่างสม่าเสมอ และไม่พบประเด็นในเรื่องดังกล่าวจากรายงาน
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และจากการประชุมของคณะทางานบริหารความเสี่ยง



-ใช่ บริษัททบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และพิจารณาความเป็นไปได้แล้ว และมีการทบทวน
เป้าหมายเป็นระยะๆ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารที่จัดขึ้นเป็นประจา



-ใช่ กรรมการตรวจสอบสอบทานและตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ มีการสื่อ สารโดยการติดบอร์ ดประกาศ ในเรื่องข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทางาน
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
9.1

9.2

9.3

คาถาม
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทา
ธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญ



-ใช่ บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจา เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่มีสาระสาคัญ



-ใช่ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงทุกท่านของบริษัทมีความคุ้นเคยกับธุรกิจเป็นอย่างดี จึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

มาตการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะ
งาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม กระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
ไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อ
และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการ
สาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

-ใช่ บริษัทมีคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับทุกส่วนงาน ซึ่งมีการเริ่มใช้คู่มือฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การทารายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทา
สัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว
เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้า การ
ให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้
ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท
เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งมี
การจัดทานโยบายการทารายการระหว่างกันและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว และจะมีการเสนอสรุปรายการ
ระหว่างกันให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองทุกไตรมาส

-ใช่ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ตามสัญญากู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่
กาหนด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคุม
แบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดทาการควบคุมภายในผ่านระบบ manual ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ที่เริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 255 และผ่านระบบ automated โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น มีการจากัดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลในโปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล



-ใช่ บริษัทมีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานอย่างละเอียดและครอบคลุมเป็นลายลักษณ์อักษร



-ใช่ บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างเด็ดขาด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่


11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี ความ
เหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา
การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม







ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายส่วนงาน ตั้งแต่การรับจอง ระบบหน้าร้าน ระบบบัญชี

-ใช่ บริษัทใช้ระบบสารสนเทศสาเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานการเงิน โดยระบบดังกล่าวมีการ
กาหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแยกตามแผนก เพื่อควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้เป็นอิสระจากการ
แทรกแซงของฝ่ายจัดการ
-ใช่ บริษัทมีการกาหนดควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี โดยมีการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน
โปรแกรม รวมถึงการแก้ไขข้อมูล
-ใช่ บริษัทมีการควบคุมการได้มาของระบบเทคโนโลยีโดยผ่านขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งต้องทดสอบว่าเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้ มีความทันสมัยและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและบารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี บริษัทมีการทบทวนการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้ปลอดภัยและเหมาะสมเป็นระยะๆ ตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาหนดไว้

เอกสารแนบ 4 หน้า 16

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
12.1

12.2

12.3

12.4

คาถาม
บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทา
ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์
ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ
ธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการ
ที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น
ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการจัดทานโยบายการทารายการระหว่างกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีการรวบรวมรายการที่เป็นรายการระหว่างกันทุกๆ ไตรมาส เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับรอง



-ใช่ บริษัทมีการสอบทานการทาธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทมีการสอบทานการทาธุรกรรมโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทมีการรวบรวมข้อมูลการทา
รายการระหว่างกันเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณารับรองเป็นรายไตรมาส



-ใช่ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
นานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับ
การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
โดยผ่านกรรมการบริหารและผู้บริหารแต่ละแผนก เพื่อกาหนดกระบวนการไปสู่การปฏิบัติจริง



-ใช่ บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายโดยผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ของแต่ละแผนก ซึ่งครอบคลุม
กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



-ใช่ บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีการจัดประชุมอย่างสม่าเสมอ

เอกสารแนบ 4 หน้า 18

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
13.1

13.2

13.3

13.4

คาถาม
บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่
สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับ
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีทั้งข้อมูลภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



-ใช่ บริษัทรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสมกับงาน ซึ่งคานึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล



-ใช่ บริษัทจัดส่งข้อมูลสาคัญให้คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินในที่ระบุ
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ



-ใช่ บริษัทมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อน
การประชุม
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่
ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น
ด้วยกับเรื่อง ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานการประชุมอย่าง
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้



-ใช่ บริษัทเก็บรักษาเอกสารสาคัญ รวมถึงรายงานการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่



-ใช่ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้รับความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในและดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่
วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึง
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และทาให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อ
ฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ มีการติดบอร์ดประกาศสาหรับเรื่องที่ต้องการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ



-ใช่ คณะกรรมการสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทได้จากเลขานุการบริษัท และสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ขอให้มีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ได้เช่นกัน



-ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline)
แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ใช่




ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทได้จัดเตรียมกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรผ่านทางอีเมลล์และ website ของ
บริษัท

-ใช่ สามารถสื่อสารผ่านทางอีเมลล์และ website ของบริษัท
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

ใช่


16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ

ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



-ใช่ บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระ



-ใช่ บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทมีการตรวจสอบภายในจากผู้ตรวจสอบภายในอิสระตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)



-ใช่ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ตรวจพบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



-ใช่ บริษัทให้การสนับสนุนและความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่
เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่าง
มีนัยสาคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่


ไม่ใช่

หมายเหตุ
-ใช่ บริษัทมีการแก้ไขในทันทีหากได้รับแจ้งหรือตรวจพบ



-ใช่ ฝ่ายบริหารมีการรายงานในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติส่งผลกระทบต่อบริษัท ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจา โดยในปี 255 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 9 ครั้ง



-ใช่ บริษัทดาเนินการแก้ไขในทันที



-ใช่ บริษัทใช้รายงานของผู้ตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเพื่อรายงานความคืบหน้าของการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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