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บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักควำม
ซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรือ่ งต่ำง ๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
1.2 มีขอ้ กำหนดทีเ่ ป็นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ย
ควำมซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน ทีเ่ หมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอัน
ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผบู้ ริหำรและพนักงำน
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนลงนำม
รับทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือ
หน่วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับควำม
ซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝำ่ ฝื นได้ภำยในเวลำที่
เหมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝืนได้อย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
1

บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันให้เหมำะสมกับควำมเสีย่ งของบริษทั
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ใช่

















ไม่ใช่
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คาถาม
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร

ใช่


ไม่ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้
สงวนสิทธิ ์อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บริษทั กำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคัญของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อ
รำยงำนทำงกำรเงิน
2.4 คณะกรรมกำรเป็นผูม้ คี วำมรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และมีควำมเชีย่ วชำญที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรือ่ งนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ ำเชื่อถือ
และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและ
ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนทีเ่ หมำะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รือ่ งกำรควบคุมภำยใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำม
เสีย่ ง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำรสื่อสำร และกำรติดตำม
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ใช่
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3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้ มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและ
่
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรทีส่ นับสนุ นกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้ม ี
กำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่
ทำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ ตรงกับ
กรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมเกีย่ วกับอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสื่อสำรข้อมูล



3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำง
เหมำะสมระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน



ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั เิ พื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรทีม่ ี
ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและ
วิธกี ำรปฏิบตั นิ นั ้ อย่ำงสม่ำเสมอ



4.2 บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อ
บุคลำกรทีม่ ผี ลกำรปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลงำนไม่บรรลุ
เป้ำหมำย รวมถึง กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบ
4.3 บริษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปญั หำหรือเตรียมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรทีม่ ี
ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ



4.4 บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น
กำรจัดระบบทีป่ รึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม



4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่
สำคัญ
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5. องค์กรกาหนดให้ บคุ ลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกร
ทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไข
กระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี ำเป็น



5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกำรให้รำงวัล ทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรือ่ งกำรปฏิบตั ติ ำม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยำวของบริษทั



5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุม
ภำยในด้วย



5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันทีม่ ำกเกินไป
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละคน



ไม่ใช่

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสม
กับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง
ครบถ้วน
แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปจั จัยที่
สำคัญ เช่น ผูใ้ ช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั
อย่ำงแท้จริง
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสำรนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริษทั ระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับ
องค์กร หน่ วยธุรกิจ ฝำ่ ยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำง ๆ
7.2 บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิดจำกทัง้ ปจั จัยภำยในและปจั จัย
ภำยนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำน
กำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง



7.4 บริษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิด
เหตุกำรณ์ และผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้



7.5 บริษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็นกำร
ยอมรับควำมเสีย่ งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ ง (reduction) กำรหลีกเลีย่ ง
ควำมเสีย่ ง (avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง (sharing)



ไม่ใช่



8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริษทั ประเมินโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ
เช่น กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน
กำรทีผ่ บู้ ริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of
internal controls) กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยงำนทีส่ ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำม
เป็ นไปได้ของเป้ำหมำยทีก่ ำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของ
กำรให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้
พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ำหมำยยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกิน
ควำมเป็ นจริง
จนทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็นต้น



เอกสารแนบ 4 หน้า 6



ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและสอบถำมผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับโอกำส
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรที่บริษทั ดำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต



8.4 บริษทั ได้ส่อื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ
ทีก่ ำหนดไว้



ไม่ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปจั จัยภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนด
มำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว



9.2 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนด
มำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว



9.3 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง และ
ลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน
ขอบเขต
กำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่น ๆ



10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลักษณ์อกั ษร และ
ครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธ ี
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

ปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซือ้ และกำรบริหำรทัวไป
่ ตลอดจน
กำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับ
ไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนด
ขนำดวงเงินและอำนำจอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริหำรแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในกำรอนุ มตั ิ
โครงกำรลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ และวิธกี ำรคัดเลือกผูข้ ำย กำรบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้
เครือ่ งมือต่ำงๆ เป็นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำง ๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
กำรติดตำมและสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทำสัญญำกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะ
ทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยมื
กำรค้ำประกัน บริษทั ได้ตดิ ตำมให้มนใจแล้
ั่
วว่ำ มีกำรปฏิบตั เิ ป็นไปตำมเงือ่ นไข
ทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำม
กำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น





10.3 บริษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น
กำรควบคุมแบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม



10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับ
กลุ่มบริษทั หน่ วยธุรกิจ สำยงำน ฝำ่ ยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
10.5 บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกัน
โดยเด็ดขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริษทั ควรกำหนดควำมเกีย่ วข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่



11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้ม ี
ควำมเหมำะสม



11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ม ี
ควำมเหมำะสม



11.4 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำร
บำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม



ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอน
การปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ิ
ทีก่ ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรือนำผลประโยชน์ของบริษทั
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้
เสียในธุรกรรมนัน้



12.3 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั เป็ นสำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
รวมทัง้ กำหนดแนวทำงให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
ในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

12.5 บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำร
ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน



12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำทีเ่ หมำะสม
โดยบุคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำด
ในกำรปฏิบตั งิ ำน



12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไป
ได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน



13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำม
ถูกต้องของข้อมูล



13.3 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลทีส่ ำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรือ่ งทีเ่ สนอ
ให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ



13.4 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด



13.5 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำม
ควร
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็น
หรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรือ่ งทีพ่ จิ ำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็น
ด้วยกับเรือ่ ง
ทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำมีขอ้ บกพร่อง
ในกำรควบคุมภำยใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว

ไม่ใช่




14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในที่ จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่
วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง
กำรสื่อสำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุ นกำรควบคุมภำยใน



14.2 บริษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลทีส่ ำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบตั งิ ำน หรือ
สอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมทีต่ อ้ งกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลทีเ่ ป็นศูนย์ตดิ ต่อ
เพื่อให้สำมำรถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกทีไ่ ด้รบั จำกผูบ้ ริหำร รวมทัง้ กำรติดต่อ
สอบถำมข้อมูลจำกผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ
ภำยในบริษทั สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยใน
บริษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย



ไม่ใช่



15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุ นกำรควบคุมภำยใน
เช่น จัดให้มเี จ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

คาถาม

ใช่

15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต
(whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้อย่ำงปลอดภัย

ไม่ใช่



ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนด
ห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำน
ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นต้น



16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน



16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของ
บริษทั



16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถ



16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ



16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกล
กำรปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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ไม่ใช่

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำร
เพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ำงจำก
เป้ำหมำย
ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีนัยสำคัญ



17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝำ่ ยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ำ่ ฝื นกฎหมำย
หรือมีกำรกระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั
อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำ
(แม้ว่ำจะได้เริม่ ดำเนินกำรจัดกำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสำระสำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ไม่ใช่

