1

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั สแกน อิ นเตอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

2
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมบริษทั สแกน อิ นเตอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1.

องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

1.1

1.2

คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1

การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

1.1.2

การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

มีขอ้ กําหนดทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1

มีข้อ กํา หนดเกี่ย วกับจริยธรรม (code of conduct) สํา หรับ ผู้บ ริห ารและ
พนักงาน ทีเ่ หมาะสม

1.2.2

มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอัน
ทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝา่ ฝืนข้อกําหนดข้างต้น

1.2.3
1.2.4

1.3

1.4

ใช่




มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่
code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ

มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1

การติดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)

1.3.2

การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน

1.3.3

การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ





ไม่ใช่
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คาถาม
1.4.1
1.4.2

ใช่

ไม่ใช่

มีกระบวนการทีท่ าํ ให้สามารถตรวจพบการฝา่ ฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
มีก ระบวนการที่ทํา ให้สามารถลงโทษหรือ จัด การกับ การฝ่า ฝื น ได้อย่าง
เหมาะสมและภายในเวลาอันควร

1.4.3

2.

มีการแก้ไขการกระทําทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

2.1

มีการกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน



2.2

คณะกรรมการบริษทั กํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน



2.3

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน



2.4

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชีย่ วชาญ ที่
เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆได้



2.5

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ
น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อ การ
ใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ



2.6

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน ใน
องค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม



ไม่ใช่

4
3.

ฝ่ ายบริ ห ารได้ จ ดั ให้ มี โ ครงสร้า งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่ การและ ความ
รับ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ก รบรรลุ ว ตั ถุป ระสงค์ ภายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1

ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของ
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มี
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าํ คัญ ซึง่
ทํา ให้เ กิด การตรวจสอบถ่ ว งดุ ลระหว่ า งกัน มีง านตรวจสอบภายในที่ข้นึ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น



3.2

ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกีย่ วกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล



3.3

มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน



4.

ไม่ใช่

องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1

บริษัทมีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้
และความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิ
นัน้ อย่างสมํ่าเสมอ



4.2

บริษัท มีก ระบวนการประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน การให้แ รงจูง ใจหรือ รางวัลต่ อ
บุ ค ลากรที่มีผ ลการปฏิบ ัติง านดี และการจัด การต่ อ บุ ค ลากรที่มีผ ลงานไม่ บ รรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสือ่ สารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ



4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปญั หาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู้
และความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบทีป่ รึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม



4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีส่ าํ คัญ



ไม่ใช่

5
5.

องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมี หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

5.1

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุ ก คนมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายใน และจัด ให้มีก ารปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น



5.2

คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารกํ า หนดตัว ชี้ว ัด ผลการปฏิบ ัติง าน การสร้า ง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code
of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั



5.3

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4

คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดัน ที่ มาก
เกินไปในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน



ไม่ใช่

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

6.1

บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2

บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจั จัยที่สําคัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



ไม่ใช่
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คาถาม

ใช่

6.3

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่าง
แท้จริง



6.4

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุ มตั แิ ละสื่อสารนโยบาย การ
บริหารความเสีย่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



7.

ไม่ใช่

องค์ก รระบุ และวิ เ คราะห์ค วามเสี่ ยงทุก ประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ วตั ถุประสงค์ไว้ อย่าง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม

ใช่

7.1

บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่ อการดําเนินธุรกิจทัง้ ระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝา่ ยงาน และหน้าทีง่ านต่าง ๆ



7.2

บริษัท วิเ คราะห์ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทที่อ าจเกิด จากทัง้ ป จั จัยภายในและปจั จัย
ภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3

ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง



7.4

บริษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุ การณ์
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้



7.5

บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ย งนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีก เลี่ยงความ
เสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)



ไม่ใช่
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8.

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม

ใช่

8.1

บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น
การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การที่
ผู้บ ริห ารสามารถฝ่า ฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal
controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าํ คัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2

บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้าหมายที่กําหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิง่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็ นจริง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



8.3

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการ
เกิดทุจริต และมาตรการทีบ่ ริษทั ดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต



8.4

บริษัทได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่
กําหนดไว้



9.

ไม่ใช่

องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจั จัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่ อการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กํา หนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว



9.2

บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่
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คาถาม
9.3

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่



มาตรการควบคุม (Control Activities)
10.

องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะของ
องค์ก ร เช่ น สภาพแวดล้อ ม ความซับ ซ้อ นของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริษัท มีมาตรการควบคุ มภายในที่กําหนดเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้ าที่ และลําดับชัน้ การอนุ มตั ิของผู้บริหารในแต่ ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุ มตั ิของผู้บริหารแต่ ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุ มตั ิโครงการลงทุน ขัน้ ตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัด ซื้อ
ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั
ให้มกี ระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้



10.2.1

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจ
มีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีก ารปรับ ปรุ ง ข้อ มูล ให้เ ป็ น
ปจั จุบนั เสมอ

ไม่ใช่
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คาถาม
10.2.2

ใช่

ไม่ใช่

กรณีทบ่ี ริษทั อนุ มตั ธิ ุรกรรมหรือทําสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซือ้ ขายสินค้า การ
ให้กู้ยืม การคํ้า ประกัน บริษัท ได้ติด ตามให้มนใจแล้
ั่
วว่ า มีก ารปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น
ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้น

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม



10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับ กลุ่ม
บริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน แผนก หรือกระบวนการ



10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ



(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

11.

องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษั ท ควรกํ า หนดความเกี่ ย วข้ อ งกัน ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กระบวนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่



11.2 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วาม
เหมาะสม



11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี ความ
เหมาะสม



11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม



ไม่ใช่
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12.

องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอน การ
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริษั ท มีน โยบายที่ร ัด กุ ม เพื่อ ติ ด ตามให้ ก ารทํ า ธุ ร กรรมของผู้ ถื อ หุ้ น รายให ญ่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ทิ ่ี
กํา หนด เช่ น ข้อ บัง คับ ของบริษัท เกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษทั
ไปใช้สว่ นตัว



12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้



12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์ สูง สุด ของ
บริษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริษัท มีก ระบวนการติด ตามดูแ ลการดํา เนิ น งานของบริษัท ย่ อ ยหรือ บริษัท ร่ ว ม
รวมทัง้ กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร ใน
บริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั
ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้) รอรายงานการประชุม



12.5 บริษัท กํา หนดหน้ า ที่และความรับผิด ชอบในการนํ า นโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การนําไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม โดย
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ใน
การปฏิบตั งิ าน



12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13.

องค์กรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษทั กําหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ทีม่ คี ุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน



13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ท่จี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอ ให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริษัท ดํ า เนิ น การเพื่อ ให้ ก รรมการบริษัท ได้ร ับ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม หรือ เอกสาร
ประกอบการประชุ ม ที่ร ะบุ ข้อ มูลที่จํา เป็ น และเพีย งพอต่ อ การพิจ ารณาก่ อ นการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามทีก่ ฎหมายกําหนด



13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมี รายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่องทีพ่ จิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่อง ที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น



13.6 บริษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้



13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีท่ไี ด้รบั แจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ใช่
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14.

องค์ก รสื่ อ สารข้อ มูล ภายในองค์ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง วัต ถุประสงค์และความรับผิ ด ชอบต่ อ การควบคุม
ภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การ
สือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าํ คัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และทําให้
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริหาร
ตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น



14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บคุ คลต่าง ๆ ภายใน
บริษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



15.

ไม่ใช่

องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น



15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
(whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ใช่
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ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้าม
ฝ่า ยบริห ารและพนักงานปฏิบ ัติตนในลักษณะที่อ าจก่ อให้เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ เช่ น กํ า หนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ตามการปฏิบ ัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้ โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่มี ีความรู้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษั ท กํ า หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ข้ึ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ าน
วิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ใช่
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17.

องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริษทั ประเมินผลและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายที่
กําหนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ



17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า่ ฝืน



กฎหมาย หรือมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ
ั
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปญหา
(แม้ว่าจะได้เริม่ ดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่ใช่

