บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

บริษทั คาราบาว กรุ๊ ป จํากัด และบริษทั ย่ อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ระบบการควบคุ ม ภายในที ดี มี ค วามสํา คัญอย่างยิงสําหรั บ บริ ษทั จดทะเบี ย นหรื อ
บริ ษทั ทีมี ประชาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น โดยระบบที ดี จะสามารถช่ วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี ยง
หรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึ/นกับบริ ษทั และผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั/น จึงเป็ น
หน้า ที ของคณะกรรมการบริ ษทั ที จะต้องดํา เนิ นการให้ม นใจว่
ั
า บริ ษทั มี ระบบควบคุ ม ภายในที
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์ กฎหมาย
ข้อกําหนดทีเกี ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย
รวมทั/งมีการจัดทําบัญชี รายงานทีถูกต้องน่าเชือถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี/ข/ ึน เพือเป็ นเครื องมือช่วยให้บริ ษทั
ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมิ นนี/ ได้จดั ทําตามแนวคิ ดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ทีได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมือเดือนพฤษภาคม
2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ/น รวมทั/งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ งคําถามหลักยัง
แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่ นเดี ยวกับแนวทางของ COSO เดิ ม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพือให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิงขึ/น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมิ นนี/ เป็ นแนวทางในการประเมิ นหรื อทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุ มภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิมเติมหากเกิ ดเหตุการณ์ ทีอาจส่ งผล
กระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพือให้เกิ ดการแลกเปลี ยนความเห็ น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื/นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ว
พบว่า บริ ษทั ยังขาดการควบคุ มภายในทีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื องนั/น
หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา
(AICPA) สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน
(Financial Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting
Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพือการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั8นในคุณค่ าของความซื8อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิ บตั ิทีอยู่บนหลักความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าทีประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มี ขอ้ กําหนดที เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิ หน้าทีด้วย
ความซื อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ขอ้ กําหนดเกี ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ทีเหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิ จการ ซึ งรวมถึ งการห้ามคอร์ รัปชันอันทําให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มี ก ารสื อสารข้อกํา หนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุ ก คนรั บ ทราบ เช่ น รวมอยู่ใ นการปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่ ให้ พ นัก งานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุ กปี รวมทั/งมี การเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มี ก ารจัดการอย่า งทันเวลา หากพบการไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อกํา หนดเกี ยวกับ ความ
ซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาทีเหมาะสม

2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี ยงของบริ ษทั
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คําถาม
1.4.2 มี ก ระบวนการที ทํา ให้ส ามารถลงโทษหรื อจัดการกับ การฝ่ าฝื นได้อ ย่า ง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําทีขัดต่อหลักความซื อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าทีกํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิl อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นธุ รกิ จทีชัดเจนและ
วัดผลได้ เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและ
ผู ้บ ริ หารให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบัต ร ซึ งครอบคลุ ม บทบาทที สํ า คั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกียวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี ยวชาญทีเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชียวชาญในเรื องนั/นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที มีความรู ้ ความสามารถน่ าเชื อถื อ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีค วามสัมพันธ์ อืนใด อันอาจมี อิทธิ พ ลต่อการใช้ดุล ยพินิจและปฏิ บ ตั ิ
หน้าทีอย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลการพัฒ นาและปฏิ บ ัติ เ รื องการควบคุ ม ภายใน
ในองค์กร ซึ งครอบคลุมทั/งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื อสาร และการติดตาม
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3. ฝ่ ายบริ หารได้ จั ด ให้ มี โครงสร้ า งสายการรายงาน การกํา หนดอํา นาจในการสั งการและ
ความรั บผิดชอบทีเหมาะสมเพือให้ องค์ กรบรรลุวัตถุ ประสงค์ ภายใต้ การกํากับดู แล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรทีสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั/งทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุ มภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีในส่ วนงานทีสําคัญ ซึ งทําให้
เกิ ดการตรวจสอบถ่วงดุ ลระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในทีขึ/นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกียวกับอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ และการสื อสารข้อมูล
3.3 มี ก ารกํา หนด มอบหมาย และจํา กัดอํา นาจหน้า ที และความรั บ ผิดชอบอย่า ง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีมีความรู ้
และความสามารถทีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั/นอย่างสมําเสมอ
4.2 บริ ษทั มี กระบวนการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน การให้แรงจูง ใจหรื อรางวัลต่ อ
บุคลากรทีมีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื อสารกระบวนการเหล่านี/ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรทีมี
ความรู ้และความสามารถทีเหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่ น
การจัดระบบทีปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีสําคัญ
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5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื อสารเชิ งบังคับให้บุคลากร
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายใน และจัด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ทีจําเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี/ วดั ผลการปฏิ บตั ิ งาน การสร้ างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ทีเหมาะสม โดยพิจารณาทั/งเรื องการปฏิ บตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั/นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมิ นแรงจู ง ใจและการให้รางวัล อย่า งต่ อเนื อง
โดยเน้นให้สามารถเชื อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าทีในการปฏิ บตั ิ ตามการควบคุ ม
ภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้ างแรงกดดันทีมากเกิ นไป
ในการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคลากรแต่ละคน

การประเมินความเสี8 ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี ยงต่ าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสมกับ
ธุ รกิ จในขณะนั/น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึ งสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มี มูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิ น โดยพิจารณาถึ งปั จจัยที สําคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงิ น ของบริ ษ ัท สะท้อ นถึ ง กิ จ กรรมการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง อนุ มตั ิและสื อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถื อปฏิ บตั ิ จนเป็ น
ส่ วนหนึงของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี8 ยงทุกประเภทที8อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว8 ทัEงองค์ กร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี ยงทุกประเภทซึ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จทั/งระดับ
องค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีงานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ ความเสี ยงทุ กประเภทที อาจเกิ ดจากทั/งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์ ก ร ซึ งรวมถึ ง ความเสี ยงด้ า นกลยุ ท ธ์ การดํา เนิ น งาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี ยง โดยพิจารณาทั/งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบทีอาจเกิดขึ/น
7.5 บริ ษ ทั มี ม าตรการและแผนปฏิ บ ตั ิ ง านเพื อจัดการความเสี ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี ยงนั/น (acceptance) การลดความเสี ยง (reduction) การหลีกเลียงความ
เสี ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี ยง (sharing)
8. องค์ ก รได้ พิ จ ารณาถึ ง โอกาสที8 จ ะเกิ ด การทุ จ ริ ต ในการประเมิ น ความเสี8 ย งที8 จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสทีจะเกิ ดการทุจริ ตขึ/น โดยครอบคลุ มการทุ จริ ตแบบต่างๆ
เช่ น การจัดทํารายงานทางการเงิ นเท็จ การทําให้สูญเสี ย ทรั พ ย์สิ น การคอร์ รัป ชัน
การทีผูบ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลียนแปลงข้อมูลในรายงานทีสําคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ข องเป้ าหมายที กํา หนดแล้ว รวมทั/ง ได้พิ จารณาความสมเหตุ ส มผลของการให้
สิ งจู งใจหรื อผลตอบแทนแก่ พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีล ักษณะส่ ง เสริ มให้พนัก งาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่ น ไม่ต/ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกิ นความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบถามผู ้บ ริ หารเกี ยวกับ โอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการทีบริ ษทั ดําเนินการเพือป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ
ทีกําหนดไว้
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี8ยนแปลงที8อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที อาจมี ผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั/นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษ ทั ประเมิ นการเปลี ยนแปลงรู ปแบบการทํา ธุ รกิ จ ที อาจมี ผ ลกระทบต่ อการ
ดําเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนั/นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลียนแปลงนั/นอย่างเพียงพอแล้ว

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช8 ่ วยลดความเสี8 ยงที8จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่
ในระดับทีย8 อมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ มของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์ ก ร เช่ น สภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ นของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน ๆ
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกียวกับ
ธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื/อ และการบริ หารทัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
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คําถาม

ใช่

อํานาจหน้าที และลําดับชั/นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพือให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั/นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั/นตอนการ
จัดซื/ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื/อ
ขั/นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี/
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั/งบุคคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั/งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ทีบริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ีเกียวข้องในลักษณะ
ทีมีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื/อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ/าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนใจแล้
ั
วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงือนไข
ทีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี/ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษ ัท กํา หนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กํา หนดให้มี การควบคุ ม ภายในในทุ กระดับขององค์ก ร เช่ น ทั/ง ระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มี การแบ่งแยกหน้าที ความรั บผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี/ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพือเป็ นการตรวจสอบซึ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอนุมตั ิ
(2) หน้าทีบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั8วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื8อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

11.1 บริ ษ ัท ควรกํา หนดความเกี ยวข้อ งกัน ระหว่า งการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื/นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกํา หนดการควบคุ ม ด้า นความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีใ ห้มี
ความเหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
12. องค์ ก รจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ผ่ า นทางนโยบาย ซึ8 งได้ กํ า หนดสิ8 ง ที8 ค าดหวั ง และ
ขัEนตอนการปฏิบัติ เพือ8 ให้ นโยบายทีก8 าํ หนดไว้ นE ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัติได้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษ ัท มี น โยบายที รั ด กุ ม เพื อติ ด ตามให้ ก ารทํา ธุ ร กรรมของผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับ บุ ค คลดัง กล่ า ว ต้องผ่า นขั/นตอนการอนุ ม ตั ิ
ที กํา หนด เช่ น ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ีไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั/น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพือให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถื อเสมื อนเป็ นรายการทีกระทํากับบุ คคลภายนอก
(at arms’ length basis)
12.4 บริ ษ ทั มี กระบวนการติ ดตามดู แลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั/ง กํา หนดแนวทางให้ บุ ค คลที บริ ษัท แต่ ง ตั/ง ให้ เ ป็ นกรรมการหรื อผู ้บ ริ หาร
ในบริ ษ ทั ย่อ ยหรื อ ร่ วมนั/น ถื อ ปฏิ บ ตั ิ (หากบริ ษั ท ไม่ มี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)
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12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าทีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาทีเหมาะสม
โดยบุ คลากรที มี ความสามารถ รวมถึ งการครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ระบบสารสนเทศและการสื8 อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ8 กี8ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื8อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปได้ ตามทีก8 าํ หนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษ ัท กํา หนดข้อมู ล ที ต้อ งการใช้ใ นการดํา เนิ น งาน ทั/ง ข้อมู ล จากภายในและ
ภายนอกองค์กร ทีมีคุณภาพและเกียวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั/งต้นทุนและประโยชน์ทีจะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดํา เนิ นการเพื อให้ค ณะกรรมการมี ข ้อมูล ที สําคัญอย่า งเพีย งพอสํา หรั บ
ใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่า งข้อ มู ล ที สํา คัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื องที เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษ ทั ดํา เนิ นการเพื อให้ก รรมการบริ ษ ทั ได้รับ หนัง สื อนัดประชุ ม หรื อเอกสาร
ประกอบการประชุ มทีระบุขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั/นตําตามทีกฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษทั ดําเนิ นการเพือให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื อให้ส ามารถตรวจสอบย้อนหลัง เกี ยวกับความเหมาะสมในการปฏิ บตั ิ หน้าที ของ
กรรมการแต่ละราย เช่ น การบันทึ กข้อซักถามของกรรมการ ความเห็ นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื องที พิ จ ารณา ความเห็ นของกรรมการรายที ไม่ เห็ นด้วยกับ เรื อง
ทีเสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
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13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี/
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ทีได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั/นอย่างครบถ้วนแล้ว
14. องค์ ก รสื8 อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ8 ง รวมถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การควบคุ มภายในที8จําเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุ มภายในสามารถดําเนิ นไปได้
ตามทีว8 างไว้
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

14.1 บริ ษ ทั มี ก ระบวนการสื อสารข้อมู ล ภายในอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ และมี ช่ องทาง
การสื อสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษ ทั มี ก ารรายงานข้อมูล ที สํา คัญถึ ง คณะกรรมการบริ ษ ทั อย่า งสมําเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึ งแหล่ งสารสนเทศที จําเป็ นต่อการปฏิ บตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที ต้องการ เช่ น การกําหนดบุคคลทีเป็ นศูนย์ติดต่อเพือให้
สามารถติ ดต่อขอข้อมู ลอื นนอกจากที ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั/ง การติ ดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามทีคณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษ ัท จัดให้ มี ช่ องทางการสื อสารพิ เศษหรื อช่ อ งทางลับ เพื อให้บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
15. องค์ กรได้ สื8อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี8ยวกับประเด็นที8อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษ ทั มี ก ระบวนการสื อสารข้อมู ล กับ ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ภายนอกองค์ก รอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื อสารที เหมาะสม เพือสนับสนุ นการควบคุ มภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าทีหรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน เป็ นต้น
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15.2 บริ ษ ทั จัดให้มีช่องทางการสื อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับ เพือให้ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื8อให้ มั8นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติ ดตามการปฏิ บตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกําหนด
ห้ า มฝ่ ายบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บ ัติ ต นในลัก ษณะที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่ น กํา หนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ตามการปฏิ บ ัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติ ดตามการปฏิ บตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษ ทั จัดให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติต ามระบบการควบคุ ม ภายในที วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี ยนแปลงของ
บริ ษทั
16.4 ดําเนิ นการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุ มภายใน โดยผูท้ ีมีความรู ้ และ
ความสามารถ
16.5 บริ ษัท กํา หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข/ ึ นตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษั ท ส่ งเสริ มให้ ผู ้ ต รวจสอบภายในปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ตามมาตรฐานสากล
การปฏิ บ ตั ิ ง านวิช าชี พการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์ กรประเมินและสื8 อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุ คคลที8
รับผิดชอบ ซึ8งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื อสารข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายใน และดําเนิ นการ
เพือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนิ นงานที เกิ ดขึ/นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ทีกําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี/
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ทีเกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิทีฝ่ าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึ งอาจกระทบต่อชื อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องทีเป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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