แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
1.1

คาถาม
คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทางและมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจําวันและการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก

ใช่


คาอธิบาย:

1.2

คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยระบุไว้ ในข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน นโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯและคูม่ ือพนักงาน นอกจากนี ้ ในสัญญา
จ้ างแรงงานของพนักงานแต่ละคนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับ และการ
ไม่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการกําหนดเนื ้อหาในเรื่ องที่พนักงานต้ องปฏิบตั ิและให้ พนักงานลงนาม
รับทราบ
มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรงและ 
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of Conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงานที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้ อ กํ า หนดห้ า มผู้บ ริ ห ารและพนัก งานปฏิ บัติ ต นในลักษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกิ จการ ซึ่งรวมถึง การห้ ามคอร์ รัป ชันอันทํา ให้ เ กิ ดความ
เสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ Code of Conduct ให้ แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้ รับทราบ
คาอธิบาย:
คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยระบุไว้ ในข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน นโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯและคูม่ ือพนักงาน นอกจากนี ้ ในสัญญา
จ้ างแรงงานของพนักงานแต่ละคนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับ และการ

2

บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 2

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

1.3

คาถาม
ใช่
ไม่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการกําหนดเนื ้อหาในเรื่ องที่พนักงานต้ องปฏิบตั ิและให้ พนักงานลงนาม
รับทราบ คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดนโยบายและบทลงโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกรณี
ที่มีก ารฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิบัติ ตามข้ อกํ าหนดต่า งๆเกี่ ย วกับการทํา งานของบริ ษั ทฯซึ่ง ระบุไว้ ใ น
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน นโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯและคู่มือพนักงาน โดยมีการ
สื่อสารข้ อมูลดัง กล่าวให้ ผ้ ูบริ ห ารและพนักงานทุกคนรั บทราบ บริ ษัทฯมีการกํ าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยบริ ษัทฯได้ มีการสื่อสาร
และกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯในทุกระดับต้ องยึดถือและปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย:

1.4

บริ ษัทฯมีการสือ่ สารและกําชับให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน (ระดับหัวหน้ างาน) กํากับและติดตามการ
ทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และให้ แจ้ งหัวหน้ างานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบว่ามีการ
ปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กําหนด รวมทังนํ
้ านโยบายดังกล่าวมากําหนดเป็ นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานประจําปี บริ ษัทฯนําแนวทางปฏิบตั ิ
เรื่ องนโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) มาเป็ นส่วนหนึ่งของ KPI ในการ
ประเมินผลการทํางานของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
มีการจัดการอย่างทันเวลาหากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ ยวกับความซื่อตรงและการ 
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสมและ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มี ก ารแก้ ไ ขการกระทํ า ที่ ขัด ต่อ หลัก ความซื่ อ ตรงและการรั ก ษาจรรยาบรรณอย่ า ง
เหมาะสมและภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการสือ่ สารและกําชับให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน (ระดับหัวหน้ างาน) กํากับและติดตาม
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 3

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

การทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และให้ แจ้ งหัวหน้ างานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบว่ามี
การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายหรื อข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่บริ ษัทฯได้ กําหนดขึ ้น
บริ ษัทฯนําแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องนโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) มาเป็ น
ส่วนหนึง่ ของ KPI ในการประเมินผลการทํางานของพนักงานและผู้บริ หาร บริ ษัทฯมีการกําหนด
นโยบายและบทลงโทษเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม Code of
Conduct และนโยบายการเกี่ยวกับการว่าจ้ างพนักงานและการทํางานของพนักงาน
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
2.1

คาถาม
ใช่
มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อาํ นาจเฉพาะ 
ของคณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน
คาอธิบาย:

2.2

บริ ษั ท ฯมี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิการเงินและอํานาจอนุมตั ิ
ดําเนินการ (Table of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งผ่านการอนุมตั ิ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2557
คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ 
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย:

2.3

คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารจัดทําเป้าหมายและแผนงานประจําปี
ของบริ ษัทฯเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีการอนุมตั งิ บประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2557 ของบริ ษัทฯและบริ ษัทในเครื อเรี ยบร้ อยแล้ วในการประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จํากัด ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 รวมถึงมีการ
กําหนดเป้าหมาย/แผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่ ายประจําปี พ.ศ.2557 และกําหนดให้
รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมผู้จดั การฝ่ ายประจําทุกเดือน
คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้ 
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตรซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 4

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

คาอธิบาย:

2.4

บริ ษั ท ฯมี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จดั การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท (แล้ วแต่ ก รณี ) โดยการกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และกรรมการผู้จดั การ ได้ มีการพิจารณา
และคํานึงถึงกฏเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรบ.บริ ษัทมหาชนจํากัด และแนวทางว่าด้ วย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีซงึ่ กําหนดขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ 
ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้
คาอธิบาย:

2.5

คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯประกอบด้ วยบุคลากรที่มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย
นอกจากนี ้ หากมีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯสามารถว่าจ้ างที่ปรึ กษา/ผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ เช่น ที่ปรึ กษาด้ านกฎหมาย ที่ปรึ กษา
สายงานการขายและการตลาด ที่ปรึ กษาการเงิน ที่ปรึ กษาด้ านการวาง/ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ฯลฯ ซึง่ ในการดําเนินการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาในด้ านต่างๆต้ อง
ผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิตามขันตอน
้
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือและมี 
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์ อื่นใดอันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ ดุลยพิ นิจและปฏิบัติ หน้ าที่ อย่างเป็ นอิสระ ใน
จํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย:
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน โดย 3 ท่านทําหน้ าที่กรรมการ
ตรวจสอบด้ วย กรรมการอิสระทุกท่านเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ รวมถึง
มีคุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 5

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

2.6

คาถาม
คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า กับ ดูแ ลการพัฒ นาและปฏิ บัติ เ รื่ อ งการควบคุม ภายในในองค์ ก รซึ่ ง
ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
ข้ อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม

ใช่


ไม่ ใช่

คาอธิบาย:
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการ
บริ หารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล บริ ษัทฯได้ จัดตังฝ่
้ าย
ตรวจสอบภายใน(ซึ่ง ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2555 และเริ่ ม
ปฏิ บัติ ง านจริ ง ในปี เดี ย วกัน โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ ต รวจสอบตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจําปี (Annual Audit Plan) และมีการสรุปผลการตรวจสอบ ข้ อเสนอแนะ ความเห็น
ของผู้รับการตรวจสอบ รวมถึงมี การรายงานการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จัดการ รวมถึงฝายงานที่ได้ รับการ
ตรวจสอบเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางระบบการทํางาน
ภายในองค์ กร มาวางระบบการทํางานและจัดทําคู่มือการทํางานของฝ่ ายงานต่างๆเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร รวมถึงได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
(บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ ) มาประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมถึงให้ คําแนะนําที่
จําเป็ นในการปรับปรุงและแก้ ไขจุดบกพร่องของระบบการทํางานภายในบริ ษัทฯ
3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
3.1

คาถาม
ใช่
ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง กํ า หนดโครงสร้ างองค์ ก รที่ สนับสนุน การบรรลุวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษัท โดย 
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาํ คัญ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ น
ต้ น
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯ (โดยคณะกรรมการบริ ษัท) จัดให้ มีโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทฯและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาด
หลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย และแนวทางการกํ ากับดูแ ลกิ จการที่ ดีของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยโครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ฯประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท และ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 6

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

3.2

คาถาม
ใช่
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย อัน ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงของกรรมการผู้จดั การที่ชัดเจนและเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยบริ ษัทฯได้ จดั ตังฝ่
้ ายตรวจสอบภายใน (ซึ่งขึ ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ)
ซึ่งทําหน้ าที่ตรวจสอบ ประเมินและให้ คําแนะนําและข้ อเสนอแนะที่จําเป็ นในการแก้ ไขและ/หรื อ
ปรับปรุ งจุดบกพร่ องที่สําคัญของระบบการทํางาน/ระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย นอกจากนี ้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯได้ มีการกําหนดโครงสร้ างองค์กรโดยแบ่งเป็ น 5
สายงานหลักๆได้ แก่ สายงานศูนย์การค้ าและพัฒนาธุรกิจ สายงานปฏิบตั ิการ สายงานบัญชี
การเงิน สายงานบริ หารและก่อสร้ างโครงการและสายงานสนับสนุน
ผู้บริ หารระดับสูง กํ าหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจ ารณาถึ งความเหมาะสมเกี่ ยวกับ 
อํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบและการสือ่ สารข้ อมูล

ไม่ ใช่

คาอธิบาย:

3.3

ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดให้ มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้ างองค์กร รวมถึง
ระบุสายการรายงานไว้ ในเอกสาร Job Description ของแต่ละตําแหน่งงาน โดยบริ ษัทฯมีการ
กําหนดอํานาจอนุมตั ิการเงินและอํานาจอนุมตั ิดําเนินการ (Table of Authority) ไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22
เมษายน พ.ศ.2557
มีการกําหนด มอบหมายและจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง 
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
คาอธิบาย:
บริ ษั ท ฯมี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) บริ ษัทฯมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิการเงินและอํานาจอนุมตั ิ
ดําเนินการ (Table of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึงมีการจัดทํา เอกสาร Job
Description ของแต่ละตําแหน่งงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

4.1

คาถาม
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บัติ เ พื่ อ จั ด หา พัฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมและมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ างสมํ่า
เสมอ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 7

ใช่


ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

คาอธิบาย:

4.2

บริ ษัทฯกําหนดให้ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ (Job Specification)
ซึง่ กําหนดไว้ ในเอกสาร Job Description ประกอบกับผลการสัมภาษณ์จากผู้บริ หาร และผลการ
จัดทําแบบทดสอบในบางตําแหน่งงาน บริ ษัทฯมีกระบวนการพัฒนาผู้บริ หาร/พนักงานผ่านการ
อบรมทังภายใน/ภายนอกตามแผนฝึ
้
กอบรมประจําปี ซึ่งหลักสูตรการฝึ กอบรมนันพิ
้ จารณาจาก
ความจํ า เป็ น (Training Needs) และจากแผนการฝึ กอบรมประจํ า ปี รวมถึ ง มี ก ารกํ า หนด
สวัสดิการพนักงานโดยระบุเนื ้อหาไว้ ในคูม่ ือพนักงาน
บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ 
ปฏิ บัติ ง านดี และการจัด การต่ อ บุค ลากรที่ มี ผ ลงานไม่ บ รรลุเ ป้ าหมาย รวมถึ ง การสื่ อ สาร
กระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
คาอธิบาย:

4.3

บริ ษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานทุกปี ซึ่งผลการประเมินจะใช้
เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่ง การปรับเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
(โบนัส) และการจัดทําแผนฝึ กอบรมและพัฒนาให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน โดยมีการสื่อสารให้
ผู้บริ หารและพนักงานทราบผ่านการประชุมและการติดประกาศที่บอร์ ดข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท มี ก ระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ เตรี ย มพร้ อมสํ า หรั บ การขาดบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



คาอธิบาย:

4.4

บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตําแหน่งงานที่มี
ความสําคัญให้ มาทํางานให้ แก่บริ ษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการใน
การทํางานแก่บคุ ลากรเหล่านัน้ ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีการกําหนดแนวปฏิบตั ิ
กรณีขาดบุคลากร เช่น การมอบหมายให้ หวั หน้ างานเป็ นผู้รับผิดชอบงานแทน การมอบหมายให้ ผ้ ู
มีตําแหน่งสูงกว่าเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิแทน การว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึ กษาภายนอก เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังได้ มีการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในฝ่ ายต่างๆอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ ในกรณีที่มีพนักงานบางคนลาออก
บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนาและรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ 
ปรึกษา (Mentoring) และการฝึ กอบรม
คาอธิบาย:
บริ ษัท ฯมี กระบวนการพัฒนาผู้บริ หาร/พนักงานผ่า นการอบรมทัง้ ภายใน/ภายนอกตามแผน
ฝึ กอบรมประจําปี ซึง่ หลักสูตรการฝึ กอบรมนันพิ
้ จารณาจากความจําเป็ น (Training Needs) และ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 8

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

4.5

คาถาม
จากแผนการฝึ กอบรมประจําปี รวมถึงมีการกําหนดสวัสดิการในระดับที่เหมาะสมให้ แก่พนักงาน
โดยระบุเนื ้อหาไว้ ในคูม่ ือพนักงาน
บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ

ใช่

ไม่ ใช่



คาอธิบาย:
บริ ษั ท ฯมี ก ารจัด ทํ า แผนและกระบวนการสรรหาผู้ สื บ ทอดตํ า แหน่ ง ที่ สํ า คัญ (Succession
Planning) ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2557
5. องค์ ก รก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
5.1

คาถาม
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี
ที่จําเป็ น

ใช่


คาอธิบาย:

5.2

โครงสร้ างองค์ ก รของบริ ษั ท ฯกํ า หนดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ง ขึน้ ตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2557 (ซึ่งได้ รับการ
พิจารณาและอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งนําส่งประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร และสําเนาให้ รองกรรมการผู้จดั การ ซึ่ง ในแต่ละเดือนจะมีสรุ ปผลการตรวจสอบ
ข้ อเสนอแนะ ความเห็นผู้รับการตรวจสอบ รวมถึงมีรายงานตรวจติดตามเพื่อนําส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริ ษัทฯมีการ
ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ) เพื่อประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทฯได้ นําข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
ที่ บจ.สอบบัญชีธรรมนิติได้ ให้ ไว้ ไปแก้ ไขและปรับปรุ งข้ อบกพร้ องของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ 
รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท
คาอธิบาย:
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารให้ ความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว โดยบริ ษัทฯจะมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานปี ละ 2 ครัง้ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาจะแจ้ งผลการประเมินและสิ่งที่ต้อง
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 9

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

5.3

คาถาม
ใช่
ปรั บปรุ งแก้ ไขให้ กับพนักงานลงนามรั บทราบ บริ ษัทฯมีการกํ าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ซึ่งกําหนดเป้าหมาย และ
วิธีการคํานวณชัดเจนจากการประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรม/ความสามารถ (คุณลักษณะหลัก,
คุณลักษณะด้ านบริ หารจัดการ, คุณลักษณะที่จําเป็ นในงาน) รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of
Conduct
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ 
สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
คาอธิบาย:

5.4

ดูคําอธิบายในข้ อ 5.2
คณะกรรมการบริ ษั ทและผู้บริ หารได้ พิ จารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่ มากเกิ นไปในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานปี ละ 2 ครัง้ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาจะแจ้ งผลการ
ประเมิ นและสิ่ง ที่ต้ อ งปรั บปรุ ง แก้ ไขให้ กับพนัก งานลงนามรั บ ทราบ บริ ษั ท ฯมี ก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้ างอิงจากดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI) ซึ่ง
กํ า หนดเป้ าหมายและวิ ธี ก ารคํ า นวณชัด เจน รวมถึ ง การประเมิ น คุณ ลัก ษณะ/พฤติ ก รรม/
ความสามารถ (คุณลักษณะหลัก, คุณลักษณะด้ านบริ หารจัดการ, คุณลักษณะที่จําเป็ นในงาน)
บริ ษัทฯมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวนพนักงาน โดยมอบหมายให้ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ประสานงานกับทุกหน่วยงานและสรุปจํานวนพนักงานที่ต้องการในแต่ละปี ในแต่
ละเดือนเจ้ าหน้ าที่สรรหาว่าจ้ างจะมีการสรุ ปอัตราว่างประจําเดือนส่งให้ แต่ละหน่วยงาน กรณีที่
ต้ องการอัตรากําลังคน หน่วยงานจะจัดทําแบบฟอร์ มขออัตรากําลัง (Manpower Requisition)
พร้ อมแนบเอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) โดยระบุวนั ที่ต้องการเริ่ มงาน

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 10



ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
6.1

คาถาม
บริ ษั ท สามารถปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รั บ รองโดยทั่ว ไป และเหมาะสมกับ ธุ ร กิ จ ใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิ หรื อ
ภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง

ใช่


คาอธิบาย:

6.2

งบการเงินรวมของบริ ษัทฯสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 และสําหรับงวด 9
เดือนตังแต่
้ มกราคม-กันยายน พ.ศ.2557 ได้ รับการจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้ กบั
บริ ษัทที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยงบการเงินดังกล่าวได้ รับการ
ตรวจสอบ (สําหรับงบการเงินในช่วงตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และสอบทาน (สําหรับ
งบการเงินในงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557) โดยผู้สอบบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ค วามเห็น ชอบ โดยผู้สอบบัญ ชี ได้ แสดงความเห็ น แบบไม่มี เงื่ อนไข
(Unqualified Opinition) ต่องบการเงินดังกล่าว
บริ ษั ทกํ าหนดสาระสํา คัญ ของรายการทางการเงิ น โดยพิ จารณาถึง ปั จ จัย ที่สําคัญ เช่ น ผู้ใ ช้ 
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯจัดเตรี ยมงบการเงินของบริ ษัทฯทังรายไตรมาสและรายปี
้
โดยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปและมีความเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดย
งบการเงินดังกล่าวจะได้ รับการตรวจสอบ (กรณีงบปี ) และสอบทาน (กรณีงบรายไตรมาส) โดย
ผู้สอบบัญชีที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ
จะได้ จัดทําและเปิ ดเผยรายงานและข้ อมูลต่างๆที่กฎหมายกํ าหนดให้ ต้องมี การเปิ ดเผยตาม
กําหนดระยะเวลา (เช่น รายงานประจําปี แบบ 56-1 แบบแสดงรายงานการใช้ เงินเพิ่มทุน ฯลฯ)
รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างครบถ้ วนและเพียงพอสําหรับการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 11

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

6.3

คาถาม
รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษั ท อย่างแท้ จริ ง

ใช่


คาอธิบาย:
งบการเงินรวมของบริ ษัทฯสําหรับช่วงเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556 และสําหรับงวด 9
เดือนตังแต่
้ มกราคม-กันยายน พ.ศ.2557 ได้ รับการจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้ กบั
บริ ษัทที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยงบการเงินดังกล่าวได้ รับการ
ตรวจสอบ (สําหรับงบการเงินในช่วงตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556) และสอบทาน (สําหรับ
งบการเงินในงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557) โดยผู้สอบบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ค วามเห็น ชอบ โดยผู้สอบบัญ ชี ได้ แสดงความเห็ น แบบไม่มี เงื่ อนไข
(Unqualified Opinition) ต่องบการเงินดังกล่าว

6.4

นอกจากนี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ
จะได้ จัดทําและเปิ ดเผยรายงานและข้ อมูลต่างๆที่กฎหมายกํ าหนดให้ ต้องมีการเปิ ดเผยตาม
กําหนดระยะเวลา (เช่น รายงานประจําปี แบบ 56-1 แบบแสดงรายงานการใช้ เงินเพิ่มทุน ฯลฯ)
รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างครบถ้ วนและเพียงพอสําหรับการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงอนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริ หารความ 
เสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรั บทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์กร
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการกําหนดงบประมาณและเป้าหมาย/แผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่ ายงาน
ประจํ า ปี โดยระบุหัว ข้ อ งาน/โครงการ วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ขัน้ ตอนการดํ า เนิน งาน การ
ประเมินผล/ติดตามผล แนวทางแก้ ไขปั ญหา ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ และกําหนดให้
รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมผู้จดั การฝ่ ายและที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัทฯจัด
ให้ มีการตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตามแผนงานตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2557 ส่วนใน
เรื่ องการบริ หารความเสี่ยง ได้ มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม พ.ศ.2557 เห็นชอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ของบริ ษัทฯ โดยให้ คณะกรรมการบริ หารดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารจัด การและนํ า เสนอให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 12

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
7. องค์ ก รระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
7.1

คาถาม
บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ

ใช่


คาอธิบาย:

7.2

บริ ษัทฯมีการกําหนดงบประมาณและเป้าหมาย/แผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่ ายงาน
ประจําปี โดยกําหนดให้ แต่ละฝ่ ายงานต้ องมีการรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมผู้จดั การ
ฝ่ ายและที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ โดยในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยง/หรื อเหตุการณ์
ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ก็ จะได้ มีการวิเคราะห์ ถึง
สาเหตุและที่มาของปั จจัยเสี่ยง รวมถึงกําหนดแนวทางในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบจากปั จจัย
เสี่ยงดังกล่าว และมีการมอบหมายให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขหรื อ
ลดผลกระทบจากปั จจัยเสีย่ ง
บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ 
รวมถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบาย:

7.3

ดูข้อ 7.1
ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ ง
คาอธิบาย:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวัน ที่ 18 มีน าคม พ.ศ.2557 เห็นชอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่กํากับดูแลการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยให้
คณะกรรมการบริ หารดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เพื่อกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสม
และนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบ นอกจากนี ้ ในที่ประชุมผู้จดั การ
ฝ่ ายและที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ในกรณี ที่ มี ปั จ จัย เสี่ ย ง/หรื อ เหตุก ารณ์ ใ ดที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ก็จะได้ มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มา
ของปั จจัยเสีย่ ง รวมถึงกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบจากปั จจัยเสี่ยง
ดังกล่าว และมีการมอบหมายให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขหรื อลด
ผลกระทบจากปั จจัยเสีย่ ง
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 13



ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์

7.4

คาถาม
บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์และผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ ้น

ใช่


ไม่ ใช่

คาอธิบาย:
7.5

ดูข้อ 7.1
บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ยง 
นัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรื อ
การร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)
คาอธิบาย:
ดูข้อ 7.3
8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร

8.1

คาถาม
ใช่
บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํา 
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใน
รายงานที่สาํ คัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
คาอธิบาย:

8.2

บริ ษัทฯมีการออกแบบกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่ามีความเสี่ยง เช่น
กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ Cashier แต่ละจุดขายนําส่งเงินจากการขายทุกสิ ้นวัน มีการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของจํานวนเงินที่นําส่งกับจํานวนเงินที่บนั ทึกในระบบ มีการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด (CCTV)
การควบคุมเงินสดรับ การรับเช็คค่าเช่า – ค่าบริ การล่วงหน้ า เป็ นต้ น รวมถึงมีการนํามาตรการ
บริ หารจัดการความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องมากําหนดเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของแต่ละ
ฝ่ ายงาน
บริ ษั ท ได้ ท บทวนเป้ าหมายการปฏิ บัติ ง านอย่า งรอบคอบ โดยพิ จ ารณาความเป็ นไปได้ ข อง 
เป้าหมายที่กําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
ยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย
เป็ นต้ น

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 14

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

คาอธิบาย:

8.3

บริ ษัทฯมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิ จ และทบทวนเป้าหมายดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และที่ประชุมผู้จดั การฝ่ าย รวมถึงมีการรายงานผล
การดําเนินงานในที่ประชุมภายในของแต่ละฝ่ ายงาน ในส่วนของการดําเนินงานของโรงแรมโนโว
เทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูนํ ้า จะมีการจัดทํารายงานประจําวัน (Early Bird Report) และ
รายงานประจําเดือน (P&L Meeting Presentation) ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานโดยเปรี ยบเทียบ
กับข้ อมูลปี ที่ผา่ นมาและงบประมาณที่กําหนดขึ ้นโดยทางเครื อ Accor ที่เป็ นผู้บริ หารโรงแรมและ
เห็นชอบโดยทางบริ ษัทฯในฐานะที่เป็ นเจ้ าของโรงแรม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ 
มาตรการที่บริ ษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
คาอธิบาย:

8.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน (ซึ่งขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ) จะดําเนินการตรวจสอบและ
ติ ด ตามจุด อ่อ น/จุด บกพร่ อ งด้ า นระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท ฯ และจะรายงานจุด อ่อ น/
จุดบกพร่ องต่างๆ (ซึ่งอาจก่อให้ เกิดโอกาสในการทุจริ ตในการดําเนินการ) ที่ตรวจพบ รวมถึง
แนวทางและความคืบหน้ าในการแก้ ไข ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้

คาอธิบาย:
บริ ษั ทฯมี การสื่อ สารนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการบริ ห ารความเสี่ยงด้ านต่างๆ Code of
Conduct รวมถึงนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (ซึ่งนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวทังหมดให้
้
ความสําคัญกับการป้องกันการกระทําทุจริ ตภายในองค์กรและการคอร์ รัปชัน่ ) ให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทราบผ่านการประชุมภายในฝ่ าย รวมถึงบรรจุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของคู่มือพนักงาน บริ ษัทฯ
มีการนํามาตรการจัดการความเสีย่ งมากําหนดเป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของแต่ละ
หน่วยงาน
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ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
9.1

คาถาม
ใช่
บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ 
ควบคุม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ กํ า หนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
คาอธิบาย:

9.2

ในที่ประชุมผู้จดั การฝ่ ายและที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารซึง่ บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจํา ใน
กรณีที่มีปัจจัยเสีย่ ง/หรื อเหตุการณ์ใดที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย ก็จะได้ มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปั จจัยเสี่ยง รวมถึงกําหนดแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบจากปั จจัยเสีย่ งดังกล่าว และมีการมอบหมายให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ อง
ติดตามความคืบหน้ าในการแก้ ไขหรื อลดผลกระทบจากปั จจัยเสีย่ ง
บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ 
ควบคุม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ กํ า หนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
คาอธิบาย:

9.3

ดูข้อ 9.1
บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์ กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายในและรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว
คาอธิบาย:
ในการสรรหาผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทฯจะเน้ นการคัดเลือกจากพนักงานที่มีอยู่ภายในองค์กรที่มี
ผลการปฏิบตั ิงานโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และมีศกั ยภาพในการพัฒนา กล่าวคือ
มีความสามารถในการเรี ยนรู้ งานใหม่ หรื อรับผิดชอบปริ มาณงาน และค่าของงานที่มากกว่างาน
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทฯจะเน้ นการบริ หารจัดการความ
เสีย่ งโดยอาศัยการทํางานร่ วมกันในลักษณะของทีมงานและดําเนินการอย่างเป็ นระบบมากกว่า
อาศัยความสามารถส่วนบุคคลของบุคลากรเพียงไม่กี่คน
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ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กรให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม
ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้ อม ความซั บ ซ้ อนของงาน ลั ก ษณะงาน ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
คาอธิบาย:
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีงบประมาณการดําเนินงานประจําปี และแผนธุรกิจของ
บริ ษัทฯ โดยแต่ละฝ่ ายงานจะต้ องจัดทําแผนการดําเนินงานของฝ่ ายด้ วย บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารและที่ประชุมผู้จดั การฝ่ ายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อติดตามและประเมิน
ความคืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ และในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรื อเหตุการณ์ใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว้ ที่ประชุมจะร่วมกันกําหนดแนวทาง/
มาตรการที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และจะมีการติดตามความคืบหน้ า
ในการบริ หารจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯจะดํ า เนิ นการตรวจสอบและประเมิ น จุด อ่อ น/
จุดบกพร่องด้ านระบบควบคุมภายใน และดําเนินการติดตามให้ มีการแก้ ไขและปรับปรุ งจุดอ่อน/
จุดบกพร่องที่ค้นพบ เพื่อให้ ระบบงานภายในของบริ ษัทฯมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯได้ มีการจัดฝึ กอบรมให้ แก่พนักงานในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน ให้ สามารถรองรับลักษณะของงานที่จะมีความยุง่ ยากสลับซับซ้ อนมากขึ ้นในอนาคต
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ
และการบริ ห ารทั่วไป ตลอดจนกํ า หนดขอบเขต อํ า นาจหน้ า ที่ และลํา ดับ ชัน้ การอนุมัติ ข อง
ผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รั ดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เ ช่น มีการ
กําหนดขนาดวงเงิ นและอํานาจอนุมัติของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซือ้ และวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จัดให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
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ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
ใช่
บุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทาน
การทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้
การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัท
ในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ ้าประกัน บริ ษัท
ได้ ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลา
ที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
คาอธิบาย:
 บริ ษัทฯมีการจัดทํา Table of Authority ซึ่งกําหนดขอบเขตและอํานาจในการอนุมตั ิการทํา
รายการของผู้บริ หารระดับต่างๆ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติ งานให้ ครอบคลุมกิ จกรรม
สําคัญ และมีการมอบหมายให้ แต่ละหน่วยงาน (ทังสั
้ ญญาด้ านรายรับและด้ านรายจ่าย)
ติดตามการต่ออายุสญ
ั ญา รวมทังควบคุ
้
มการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา และกําหนดให้
ฝ่ ายกฎหมายเป็ นผู้ตรวจสอบความครบถ้ วนและถูกต้ องของสัญญา กําหนดให้ มีการสอบ
ทานเนื ้อหาในสัญญาโดยที่ปรึ กษากฎหมายทุกครัง้ รวมทังกํ
้ าหนดให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการติดตามให้ มีการลงนามและจัดเก็บสัญญาต่างๆให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
 บริ ษัทฯมีการจัดทําและดําเนินการให้ มีการอนุมตั ิขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การ ผ่านที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี)
 บริ ษัทฯมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่เกี่ ยวโยงกัน รวมถึงมีการกํ าหนดนโยบายการทํารายการ
ระหว่างกัน (ซึ่งอ้ างอิงจากประกาศที่เกี่ยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
10.3 บริ ษัทกํ าหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่ างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
คาอธิบาย:
บริ ษั ท ฯมี ก ารออกแบบระบบการควบคุม ภายใน โดยกํ า หนดไว้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงาน โดยสามารถสรุปรูปแบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เช่น
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 18

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

 มีการกําหนดสิทธิการเข้ าถึงระบบสารสนเทศที่สาํ คัญที่มีอยูภ่ ายในบริ ษัทฯ
 มีการกําหนดให้ มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน การวางแผนงาน และร่วมกันหา
แนวทางแก้ ไข กรณีที่ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด โดยมีการจัดทํารายงานการประชุมที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ อ้างอิง
 มีการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกให้ ดําเนินการวางระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ฯ และ
จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน พร้ อมข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงาน
 มีการควบคุมเงินสดรับ เช่น กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ Cashier แต่ละจุดขายนําส่งเงินจากการ
ขายทุกสิ ้นวัน กําหนดให้ หวั หน้ างานตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของจํานวนเงินที่นําส่ง
กับจํานวนเงินที่บนั ทึกในระบบ และติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด (CCTV) บริ เวณเจ้ าหน้ าที่ Cashier
เป็ นต้ น
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริ ษัท หน่วยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
คาอธิบาย:
ดูข้อ 10.1 และ 10.3
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
คาอธิบาย:
 บริ ษัทฯมีการแบ่งแยกหน้ าที่รับผิดชอบทัง้ 3 ด้ านดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อน
การอนุมตั ิรายการทุกครัง้ กําหนดให้ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้ องของการทํารายการ
โดยฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องก่อนส่งให้ ผ้ อู นุมตั ิ บริ ษัทฯมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิการเงินและ
อํานาจอนุมตั ิดําเนินการ (Table of Authority) ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ผ่านการพิจารณา
และอนุมัติ โดยที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน
พ.ศ.2557
 การบันทึกรายการและธุรกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ ้นจะดําเนินการโดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โดยการบันทึกรายการและสารสนเทศที่เกิดขึ ้นกําหนดให้ มีกระบวนการสอบยันข้ อมูลการ
บันทึกรายการบัญชีหรื อข้ อมูลสารสนเทศอื่นมากกว่า 1 หน่วยงานทุกครัง้
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 19



ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯติดตามให้ มีการดูแลสภาพของทรัพย์สินหลักที่ใช้ ในการดําเนินงานเพื่อให้
อยูใ่ นสภาพที่ดีและพร้ อมจะจัดหาผลประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงบริ ษัทฯมี การกําหนด
ระเบียบปฏิบตั ิในเรื่ องการบริ หารทรัพย์สินถาวร เกี่ยวกับการบันทึกทรัพย์สินเข้ าทะเบียน
ทรัพย์สนิ การโอนย้ ายทรัพย์สินระหว่างแผนก การยืมทรัพย์สินจากส่วนกลาง การแจ้ งซ่อม
และนําทรั พ ย์ สินออกนอกสถานที่เ พื่อส่งซ่อม การจํ าหน่ายทรั พย์ สิน – กรณี ทรั พย์ สิน
เสื่อมสภาพ การจํ าหน่า ยทรัพย์ สิน – กรณี ทรั พย์ สินสภาพดี การตรวจนับทรั พย์ สินใน
สํานักงาน การตรวจนับทรัพย์สนิ (วัสดุอปุ กรณ์) ในพื ้นที่ศนู ย์อาหาร และติดตามดูแลบริ หาร
การใช้ ทรัพย์สิน บริ ษัทฯมีการตังคณะกรรมการเพื
้
่อจําหน่ายทรัพย์สิน โดยวิธีการประมูล
ขาย ซึง่ ทําหน้ าที่ในการพิจารณาและอนุมตั ิการจําหน่ายทรัพย์สนิ
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
11.1 บริ ษั ท ควรกํ า หนดความเกี่ ย วข้ อ งกัน ระหว่ า งการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในกระบวนการ 
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย:
การปฏิบตั ิงานของสายงานการเงินและบัญชีโดยรวมจะเกี่ยวข้ องกับระบบ Formula ซึ่งเป็ นระบบ
สารสนเทศหลักของบริ ษัท ฯ เช่น การรั บ การจ่าย และการบันทึก บัญชี เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัท ฯได้
กําหนดการควบคุมสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อ
ป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลโดยบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้ อง รวมถึง มีการควบคุมการใช้ งานช่องเสียบ USB
การกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security
Policy) และมีการจัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี ้
บริ ษัทฯยังมีการกําหนดสิทธิในการเข้ าถึงระบบอื่นๆที่สาํ คัญภายในบริ ษัทฯ (เช่น ระบบ Car Park,
ระบบ Food และระบบ POS) ไว้ ให้ เฉพาะบุคคลที่จําเป็ นต้ องเข้ าถึงระบบเพื่อการปฏิบตั ิงานใน
หน้ าที่ ในส่วนของนโยบายการรั กษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทฯได้
ประกาศให้ พนักงานรับทราบผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ รวมทังได้
้ สง่ ข้ อมูลให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สือ่ สารให้ พนักงานใหม่ทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

คาอธิบาย:
บริ ษัท ฯมอบหมายให้ ฝ่ายสารสนเทศรั บ ผิด ชอบในเรื่ อ งดัง กล่าว โดยมี ก ารจัด หา การติด ตัง้
ระบบงานต่างๆ การดูแลระบบเครื อข่าย เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอุปกรณ์ต่อ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 20

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
พ่วงอื่นๆที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ ใช่



คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Security Policy) และประกาศให้ พนักงานรับทราบผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ รวมทังได้
้ สง่ ข้ อมูล
ให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สอื่ สารให้ พนักงานใหม่ทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และกรณีที่
มีการทํา Remote Access โดยผู้ดแู ลระบบในแต่ละระบบ จะมีการบันทึกข้ อมูลการปฏิบตั ิงาน
เช่น วันที่ ระบบงาน รายละเอียด เวลาเข้ า Remote Access ผู้เข้ า Remote Access และผู้
อนุญาตให้ เข้ า Remote Access ทุกครัง้
11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํ ารุ งรักษาระบบเทคโนโลยี 
ให้ มีความเหมาะสม
คาอธิบาย:
บริ ษั ท ฯมอบหมายให้ ฝ่ ายสารสนเทศรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งดัง กล่ า ว โดยมี ก ารจัด ทํ า สัญ ญา
บํารุ งรั กษาของระบบต่างๆ เพื่อระบุขอบเขต หน้ าที่และความรั บผิดชอบระหว่างบริ ษัท ฯ และ
ผู้พฒ
ั นาระบบงาน บริ ษัทฯมีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการให้ คําปรึ กษาหรื อแก้ ไข
ปั ญหาที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ใช้ งาน มีการทําสรุปความต้ องการจากผู้ใช้ งานทังหมดและรายงานความ
้
คืบหน้ าทุกเดือน รวมถึงมีการจัดทําตารางการปฏิบตั ิงานบํารุงรักษาระบบต่างๆประจําปี
12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร 
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิ ที่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาส
หรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการจัดทําและประยุกต์ใช้ นโยบายเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน ซึ่งเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยนโยบายดังกล่าวซึ่ง มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย ได้ รั บการอนุมัติจ ากที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 21

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
ใช่
1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยบริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
กํากับดูแลและติดตามให้ บริ ษัทฯปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้

คาอธิบาย:
นโยบายเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสาระสําคัญเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นได้
เสียในการเข้ าทํารายการไม่สามารถเข้ าพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการได้ โดยการพิจารณา
และอนุมัติการทํารายการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง และต้ องเป็ นการ
พิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการโดยผู้ที่ไม่ได้ มีสว่ นได้ เสียในการทํารายการเท่านัน้
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ 
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
คาอธิบาย:
ในการทํ ารายการระหว่างกันหรื อรายการที่ อาจก่อให้ เ กิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใดๆ
บริ ษัทฯ (โดยคณะกรรมการตรวจสอบ) จะดําเนินการติดตามให้ มีการทํารายการเสมือนหนึ่งกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลในการเข้ าทํา
รายการ และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเป็ นสําคัญ
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังกํ
้ าหนด 
แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมไม่ต้องตอบข้ อนี ้)
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯได้ สง่ ตัวแทนของบริ ษัทฯเข้ าไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริ ษัทฯในแต่ละบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม เพื่อติดตามการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมให้ เป็ นไปตามแผนงานทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยแนวทางการกํากับและดูแลบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมได้ มีการเปิ ดเผยไว้ แล้ วในแบบ 69-1 ของบริ ษัทฯในส่วนการกํากับดูแลกิจการ
12.5 บริ ษั ท กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการนํ า นโยบายและกระบวนการไปปฏิ บัติ โดย 
ผู้บริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย:
ฝ่ ายบริ หารได้ ระบุหน้ าที่รับผิดชอบดังกล่าวไว้ ในคู่มือการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงานและเอกสาร
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 22

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
ใช่
Job Description ของแต่ละตําแหน่งงานเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังมี
้ การสื่อสารเพื่อเน้ นยํ ้า
ผ่านการประชุมผู้บริ หารและพนักงาน นอกจากนี ้ การปฏิบตั ิตามนโยบายและแผนงานต่างๆที่
กํ า หนดขึน้ โดยฝ่ ายบริ หารถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของ KPI ที่ จะใช้ ใ นการวัด และประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุกระดับ
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่ เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี 
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการสื่อสารนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงานในทุกระดับได้ รับทราบ
โดยจะมีก ารรายงานความคื บ หน้ า ในการดํ า เนิ นการตามแผนงานและนโยบายในที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้จดั การฝ่ าย โดยในกรณีที่ผลการดําเนินการไม่เป็ นไปตามแผน
หรื อนโยบายที่กําหนดไว้ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องร่วมกันพิจารณาและดําเนินการต่างๆที่จําเป็ น
เพื่ อ ให้ ผลการดํ าเนิ น การเป็ นไปตามแผนหรื อนโยบายที่ กํา หนดไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯจัด ให้ มี ก าร
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานให้ สามารถรองรับ
การทํางานตามแผนและนโยบายที่กําหนดขึ ้น
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดําเนินการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในและระบบการ
ทํางานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย อย่างสมํ่าเสมอตามแผนงานการตรวจสอบ และให้ ข้อแนะนําที่
จําเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยสามารถปรับปรุงระบบงานภายในให้ สามารถรองรับขอบเขต
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ อย่างเหมาะสม
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

คาอธิบาย:
บริ ษัทฯได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารและการประชุมผู้จดั การฝ่ ายอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ โดยในกรณีที่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้น
จริ งไม่เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการทบทวนแผนการดําเนินงานและ/หรื อ
ปรับปรุ งขันตอนการดํ
้
าเนินการ (ถ้ าจําเป็ น) เพื่อให้ บริ ษัทฯสามารถบรรลุแผนหรื อเป้าหมายที่
กําหนดไว้

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 23

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน

ใช่


คาอธิบาย:
ในการดําเนินการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการโครงการที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่จะพัฒนาขึ ้นในอนาคต บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย (โดยฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ฝ่ าย
ศูนย์การค้ าและพัฒนาธุรกิจและฝ่ ายบริ หารโครงการ) จะได้ ดําเนินการรวบรวมและพิจารณา
ข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้ องทังจากข้
้
อมูลภายในและภายนอกองค์กร และในกรณีที่จําเป็ น บริ ษัทฯจะมี
การว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกให้ ทําการศึกษาและจัดทําข้ อมูลและรายงานต่างๆที่จําเป็ นสํา หรับ
การพิจารณา (เช่น ข้ อมูลการวิจยั ตลาด ข้ อมูล การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รายงานการ
ประเมินราคา ฯลฯ)
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล

คาอธิบาย:
ในการดําเนินการตามข้ อ 13.1 บริ ษัทฯได้ มีการรวบรวมข้ อมูลต่างๆที่มีความจําเป็ นและเพียงพอ
สํา หรั บ การพิ จ ารณาและตัด สิน ใจในเรื่ อ งต่า งๆได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งและเหมาะสม โดยจะมี ก าร
พิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้ รับจากข้ อมูลดังกล่าว รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ และต้ นทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) จากการจัดเก็บและรวบรวมข้ อมูลดังกล่าว
13.3 บริ ษัทดํ าเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรั บใช้ ประกอบการ 
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ ให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการแต่งตังและมอบหมายเลขานุ
้
การบริ ษัทให้ รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว โดยกําหนดให้
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และดําเนินการอื่นๆตามที่กฏหมายกําหนด ทังนี
้ ้ ในการจัดทํา
รายงาน เอกสารและข้ อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯได้ มีการ
มอบหมายให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องจัดทําข้ อมูลดังกล่าว และในกรณีที่จําเป็ นและต้ องอาศัยความ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 24

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
ใช่
เชี่ ย วชาญและคํ า แนะนํ า จากผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง บริ ษั ท ฯจะมี ก ารสรรหาและแต่ ง ตัง้
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน และผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ อิสระ ให้ ดําเนินการศึกษาและจัดทําข้ อมูลและเอกสารต่างๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
13.4 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ 
ระบุข้ อ มูลที่ จํ า เป็ นและเพี ยงพอต่อ การพิ จ ารณาก่ อ นการประชุม ล่ว งหน้ า อย่า งน้ อ ยภายใน
ระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
คาอธิบาย:
เลขานุการบริ ษัทและฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องได้ มีการจัดทํา และส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัท (แล้ วแต่กรณี) พิจารณา ก่อน
การประชุมจริ งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถ 
ตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การ
บันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
คาอธิบาย:
หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทหรื อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้นลง เลขานุการบริ ษัทจะ
จัดทํารายงานการประชุม (ซึง่ ต้ องได้ รับการลงนามโดยประธานในที่ประชุม ) โดยทางบริ ษัทฯจะมี
การจัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ อย่างเป็ นระเบียบและเป็ นหมวดหมูเ่ พื่อไว้ ใช้ อ้างอิงในภายหลัง โดย
รายงานการประชุมที่จัดทําขึน้ จะมีการบันทึกเกี่ ยวกับประเด็นข้ อซักถามและการแสดงความ
คิดเห็นที่สาํ คัญโดยกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมหรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่ องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมอบหมายให้ แต่ละหน่วยงานจัด ทําและเก็บเอกสารสําคัญให้ เป็ นระบบ เช่น จัดเก็บใน
แฟ้ มแยกตามประเภทเอกสาร หรื อการจัดทําทะเบียนคุมเอกสาร เป็ นต้ น (เช่น สายงานการเงิน
และบัญชี ฝ่ ายกฎหมาย เป็ นต้ น) บริ ษัทฯได้ มีการปรับปรุ ง/แก้ ไขข้ อบกพร่ อง/จุดอ่อนด้ านระบบ
ควบคุมภายใน โดยส่วนใหญ่ตามที่เสนอแนะโดย บจ.สอบบัญชีธรรมนิติ (ซึ่งเป็ นผู้ประเมินระบบ
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 25

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
ใช่
ควบคุมภายในอิสระที่มีการว่าจ้ างจากภายนอก) แล้ ว ในส่วนประเด็นที่ยงั คงค้ างอยู่ บริ ษัทฯ (โดย
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของทางบริ ษัทฯเอง) ได้ ติดตามให้ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้ องปรับปรุ งและแก้ ไข
จุดบกพร่อง/จุดอ่อนที่ค้นพบ

ไม่ ใช่

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้ อ มูล ภายในอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและมี ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่


คาอธิบาย:
บริ ษัทฯจัดให้ มีกระบวนการในการสือ่ สารข้ อมูลที่เหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และการประชุม ของแต่ละฝ่ ายงาน (ประจํ า
สัปดาห์, ประจําเดือน) โดยกําหนดให้ ทกุ หน่วยงานต้ องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้ ฝ่ าย
บริ หารรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และคณะกรรมการ 
บริ ษัทสามารถเข้ า ถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจาก
ที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก โดยในกรณี ที่
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งการข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการ
พิ จ ารณา ก็ ส ามารถติ ด ต่ อ และขอให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท และ/หรื อ เลขานุก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบจัดเตรี ยมข้ อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ นอกจากนี ้ ทางบริ ษัทฯยังได้ จัดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารอย่า งสมํ่ า เสมอ โดยในการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารในแต่ละครั ง้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการบริ หารด้ วย (ซึ่งมีจํานวน 5 ท่าน) ก็จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยในภาพรวม รวมถึงการให้ ข้อเสนอแนะและ
ข้ อแนะนําที่จําเป็ นสําหรับปรับปรุงการดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 26

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัทสามารถ
แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline) ได้
อย่างปลอดภัย

ใช่


ไม่ ใช่

คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีการกําหนดช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและ/หรื อข้ อร้ องเรี ยนของพนักงานภายใน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น และกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ รู ับผิดชอบสรุ ป
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากกล่องแสดงความคิดเห็น และนําเสนอในที่ประชุมภายในฝ่ ายทรั พยากร
มนุษย์และธุรการและที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
บริ ษัทฯอยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบจัดส่งข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ งจากบุคคลภายในไปยัง
อีเมล์เลขานุการบริ ษัท โดยผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้รายละเอียด
ของผู้แจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้ เป็ นความลับของบริ ษัทฯ เพื่อคุ้มครองมิ
ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว
15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ และมี 
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน การควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มี เจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
คาอธิบาย:
บริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ สว่ นงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าว โดยในปั จจุบนั
บริ ษัทฯได้ แต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่ องการสื่อสารข้ อมูลของบริ ษัทฯ
ต่อหน่วยงานภายนอก เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจ้ าหน้ าที่สว่ นงานนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯได้ เริ่ ม
ทํางานให้ แก่บริ ษัทฯแล้ วตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2557 ที่ผา่ นมา
หลังจากบริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทฯจะมีการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเพื่อเผยแพร่ ผ่านทาง website ของ
บริ ษัทฯ (ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา) และระบบ ELCID/SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงเข้ าร่วมงาน Opportunity Day ที่จดั ขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียภายนอกองค์ กร 
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัท
ได้ อย่างปลอดภัย
เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 27

ไม่ ใช่

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบาย:
บริ ษัทฯอยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาระบบจัดส่งข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ งจากบุคคลภายนอกไปยัง
อีเมล์เลขานุการบริ ษัท โดยผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้รายละเอียด
ของผู้แจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้ เป็ นความลับของบริ ษัทฯ เพื่อคุ้มครองมิ
ให้ เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิต ามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ ายบริ หาร 
และพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้
แต่ ละส่ว นงานติ ด ตามการปฏิ บัติ แ ละรายงานผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
คาอธิบาย:
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯให้ ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว โดยระบุไว้ ในข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน นโยบายและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯและคู่มือ
พนักงาน นอกจากนี ้ ในสัญญาจ้ างแรงงานของพนักงานแต่ละคนมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาความลับและการไม่แข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการกําหนดเนื ้อหาในเรื่ องที่พนักงาน
ต้ องปฏิบตั ิและให้ พนักงานลงนามรับทราบ บริ ษัทฯมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่นเป็ นลายลักษณ์ อักษรซึ่งได้ รับการพิจารณาและอนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยบริ ษัทฯได้ มีการสื่อสารและกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯใน
ทุกระดับต้ องยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวทังหมดอย่
้
างเคร่งครัด
บริ ษัทฯมีการสือ่ สารและกําชับให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน (ระดับหัวหน้ างาน) กํากับและติดตามการ
ทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และให้ รายงานหัวหน้ างานตามสายบังคับบัญชาทันทีหากพบว่ามี
การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กําหนด รวมทังมี
้ การนํานโยบายดังกล่าวมากําหนดเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานประจําปี บริ ษัทฯนําแนวทาง
ปฏิบตั ิเรื่ องนโยบายและจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) มาเป็ นส่วนหนึ่งของ KPI
ในการประเมินผลการทํางานของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ
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บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สาหรั บปี พ.ศ.2558
ตามแบบประเมินของของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
คาถาม
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ใช่


คาอธิบาย:
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ (ซึง่ ขึ ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ) จะมีการตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยในด้ านต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ และในกรณี
ที่มีการค้ นพบจุดอ่อน/จุดบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะติดตามให้ มี
การปรับปรุ งและแก้ ไขจุดอ่อน/จุดบกพร่ องดังกล่าวโดยฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ อง และมีการรายงาน
ความคืบหน้ าในการแก้ ไขให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารและรองกรรมการผู้จดั การรับทราบ
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริ ษัท

คาอธิบาย:
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะดําเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Annual Audit Plan)
ซึง่ ได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม แผนการตรวจสอบ
ประจํ าปี จะได้ รับการจัดทําโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในและพิจ ารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจํ า ทุก ปี เพื่อให้ แผนการตรวจสอบภายในมี ความเหมาะสมกับสภาพและ
ขอบเขตการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยที่อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในอนาคต
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

คาอธิบาย:
บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯไปเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้ ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯเป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้ านงานตรวจสอบภายใน
มากว่า 10 ปี โดยผู้อํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯได้ เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ อง เช่น หลักสูตร CIA (Certified Internal Auditor), Fraud Audit, Risk Based Audit และ
การบริ หารความเสีย่ งตามแนวทาง COSO ERM ฯลฯ
16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คาอธิบาย:
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯขึ ้นตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ 
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
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Auditing, IIA)
คาอธิบาย:
การปฏิบัติงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษั ทฯจะมีค วามเป็ นอิสระและปราศจากการ
แทรกแซงจากฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายงานต่างๆในบริ ษัท โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯขึ ้น
ตรงและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริ มให้
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯไปเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับงานตรวจสอบภายใน
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในและดําเนินการเพื่อติดตามแก้ ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ

ใช่


คาอธิบาย:
ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่ อง/จุดอ่อนด้ านระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะรายงานสิ่งที่ตรวจพบให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การ รวมถึงผู้จัดการฝ่ ายงานที่มีการค้ นพบจุดบกพร่ อง
รับทราบ และติดตามให้ มีการปรั บปรุ ง /แก้ ไขจุดบกพร่ อง/จุดอ่อนที่ค้นพบโดยเร็ ว รวมถึงมีการ
ติดตามความคืบหน้ าในการปรับปรุง/แก้ ไขจุดอ่อน/จุดบกพร่องที่ค้นพบ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทํา
ที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ ว่าจะได้ เริ่ ม
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรั บปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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คาอธิบาย:
บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง
มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สํ าคัญ ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทรับทราบโดยเร็ ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขที่เหมาะสม
ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบจุดบกพร่อง/จุดอ่อนด้ านระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานสิ่งที่ค้นพบให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การ รวมถึงผู้จดั การฝ่ ายงานที่มีการตรวจ
พบจุดบกพร่อง รับทราบ และติดตามให้ มีการปรับปรุง/แก้ ไขจุดบกพร่อง/จุดอ่อนที่ตรวจพบโดยเร็ ว
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