บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5
แบบประเมิ นควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 1

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

แบบประเมิ นควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
บริ ษทั เจเอแอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

วันที่ 10 พฤศจิ กำยน 2557

แบบประเมิ นนี้ จดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริษทั ซึ่งเป็ นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับ
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 2

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ( Control Environment )
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมันในคุ
่
ณค่ำของควำมซื่อตรง (integrity)และจริยธรรม
คำถำม
1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ
บริษัทฯ มีกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิไว้ใน “หลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน ซึง่ กล่ำวถึงกำรประกอบธุรกิจอย่ำงซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรม
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
บริษัทฯ มีกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิไว้ใน “หลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน ซึ่งกล่ำวถึงแนวทำงกำรปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ
คู่แข่งขัน พนักงำน สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่ำงครบถ้วน

ใช่





1.2 มีขอ้ กำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อตรงและรักษำ
จรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct)สำหรับผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีเ่ หมำะสม
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำข้อกำหนดเกีย่ วกับจริยธรรม(Code of conduct) สำหรับฝ่ำยบริหำร และพนักงำนไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน



1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอั
่ นทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรซึง่ นโยบำยดังกล่ำวระบุถึง
ข้อกำหนดต่ำงๆ ตลอดจนแนวทำงทีผ่ บู้ ริหำรและพนักงำนควรปฏิบตั ิ
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝำ่ ฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
บริษัทฯได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับ กำรฝ่ำ ฝื นข้อ กำหนดและนโยบำยด้ำนต่ ำงๆอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
กล่ำวถึงขัน้ ตอนในกำรลงโทษอย่ำงชัดเจน



1.2.4 มีกำรสือ่ สำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่
ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนลงนำมรับทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code
of conduct ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
บริษทั ฯ มีกำรประกำศข้อกำหนดและนโยบำยด้ำนต่ำงๆอย่ำงเป็ นทำงกำร ได้แก่
1) นโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
2) นโยบำยกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
3) นโยบำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
4) นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
5) นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
6) หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร



เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 3



ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

7)นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
8) นโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
9) นโยบำยกำรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญ
10) นโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง
โดยพนักงำนทุกคนรับทรำบผ่ำนทำง E-mail กรณีทุจริต มีกำรประกำศพ้นสภำพผ่ำนทำง E mail
ภำยในบริษทั , ประกำศผ่ำน To All E-mail, ติดประกำศ บอร์ด หน้ำโรงอำหำร ด้ำนหน้ำลิฟท์
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่ วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ
(compliance unit)
บริษทั ฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึง่ อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนให้ครบถ้วน โดยในขัน้
เริม่ ต้นมีกำรแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ทำ
หน้ำที่ตรวจสอบ/ประเมิน/ติดตำมกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทฯ (ตำมแผนกำรตรวจสอบทีก่ ำหนดไว้)
โดยจะรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบต่อฝำ่ ยบริหำรเพื่อหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขข้อสังเกตทีต่ รวจพบ พร้อม
ทัง้ นำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอ



1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
บริษทั ฯ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนประจำปี อย่ำงเหมำะสม โดยกำหนดช่วงเวลำในกำรประเมิน คือ
เดือนพฤษภำคม (เก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 19 พ.ย. 56 – 18 พ.ค. 57) และพฤศจิกำยน (เก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 19
พ.ค. 56 – 18 พ.ย. 57) ของทุกปี ซึ่งกำหนดหัวข้อในกำรประเมินที่สำมำรถสะท้อนประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงชัดเจน



1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั ฯ
และบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ



1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรงและกำรรักษำ
จรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝำ่ ฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม
บริษทั ฯ กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในมีหน้ำทีต่ รวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของทัง้
บริษทั ฯ

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 4



ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม
1.4.2 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ำฝื นได้อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำ
อันควร
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยในแต่ละด้ำนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1) นโยบำยกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
2) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร
บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรกำหนดบทลงโทษที่ชดั เจนตำมลำดับขัน้ โดยกำหนดเป็ นข้อกำหนดห้ำม
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ
หำกมีกำรฝำ่ ฝืน

ใช่


ไม่ใช่



2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็ นอิ สระจำกฝ่ ำยบริหำร และทำหน้ ำที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนำกำร
ดำเนิ นกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิอ์ ำนำจเฉพำะของ
คณะกรรมกำรบริษทั ไว้อย่ำงชัดเจน
มีกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่และบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรแยกไว้อย่ำง
ชัดเจน ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2557
2.2 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
บริษทั ฯ ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจไว้ใน Business plan & Capex (2557-2559) กำรกำหนด
แผนระยะสัน้ และแผนระยะยำว อย่ำงชัดเจน
2.3 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลให้บริษทั กำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
มีกำรกำหนดอำนำจหน้ ำที่และบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรแยกไว้อย่ำง
ชัดเจน ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2557
2.4 คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีควำมเชี่ยวชำญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำประวัตคิ ณะกรรมกำรอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชำญ
และมีประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมกับธุรกิจ อีกทัง้ มีผเู้ ชีย่ วชำญเป็ นทีป่ รึกษำในด้ำนต่ำงๆของบริษทั ฯ
2.5 คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ น่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็ น
อิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์อ่นื ใด อัน
อำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนทีเ่ หมำะสมเพียงพอ
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำประวัตคิ ณะกรรมกำร กล่ำวคือ มีกำรกล่ำวถึง ประวัตกิ ำรบริหำรงำน และสัดส่วนกำร
ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่น่ำเชื่อถือและมีควำมเหมำะสม ในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 2/2557

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 5

ใช่










ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม
2.6 คณะกรรมกำรบริษทั กำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รื่องกำรควบคุมภำยใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ ง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำรสื่อสำร และ
กำรติดตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้กำกับดูแลกำรควบคุมภำยในองค์กรด้ำนต่ำงๆอย่ำ งเหมำะสม โดยมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำเรื่องกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ

ใช่


ไม่ใช่

3. ฝ่ ำยบริหำรได้จดั ให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสังกำรและควำมรั
่
บผิดชอบ
ที่เหมำะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมกำร
คำถำม
3.1 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรทีส่ นับสนุ นกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจำรณำถึง
ควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มกี ำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น
แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่ ทำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ
ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำโครงสร้ำงองค์กรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ซึง่ โครงสร้ำงองค์กรดังกล่ำวมี
กำรแบ่งส่วนงำนอย่ำงชัดเจน และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝำ่ ยบริหำร ตลอดจนกำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กล่ำวคือ มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ สำมำรถถ่วงดุลระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม
3.2 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกีย่ วกับอำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้อมูล
บริษัท ฯ มีก ำรก ำหนดลำดับ ขัน้ สำยกำรบัง คับ บัญ ชำของแต่ ล ะหน่ ว ยงำนไว้ใ นแผนผัง โครงสร้ำ ง
หน่วยงำนอย่ำงชัดเจน
3.3
มีก ำรกำหนด มอบหมำย และจ ำกัด อำนำจหน้ ำ ที่แ ละควำมรับ ผิด ชอบอย่ ำ งเหมำะสมระหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำระเบียบอำนำจอนุ มตั ไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ซึง่ มีกำรกระจำยอำนำจและ
กำหนดวงเงินกำรอนุ มตั ริ ำยกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษทั มีประสิทธิภำพมำกขึน้ สำมำรถลดขัน้ ตอน
กำรดำเนินกำร อันเนื่องจำกควำมล่ำช้ำในกำรตัดสินใจจำกผูบ้ ริหำรเพียงผูเ้ ดียว

ใช่


ไม่ใช่





4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมันในกำรจู
่
งใจ พัฒนำและกำรรักษำบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถ
คำถำม
ใช่
4.1 บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั เิ พื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้ และควำมสำมำรถที่ 
เหมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั นิ นั ้ อย่ำงสม่ำเสมอ
บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงชัดเจน ได้แก่ นโยบำยกำรพัฒนำ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำร และนโยบำยกำรพัฒนำและฝึกอบรมบุคลำกร
4.2
บริษัทมีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่ อบุคลำกรที่มีผลกำร 
ปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยรวมถึง กำรสื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทรำบ
บริษทั ฯมีแนวทำงในกำรจ่ำยผลตอบแทนด้ำนต่ำงๆสอดคล้องกับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำง
เหมำะสม โดยมีกำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจและแจ้งให้พนักงำนรับทรำบผลกำรประเมินของตนอย่ำงครบถ้วน

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 6

ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม
4.3 บริษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปญั หำหรือเตรียมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถที่
เหมำะสมอย่ำงทันเวลำ
บริษัทฯมีกำรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสรรหำบุคลำกร ตลอดจนแผนอัตรำกำลังพล ซึ่งระบุ
แนวทำงทีช่ ดั เจนในกำรสรรหำบุคลำกร ตลอดจนกำรวำงแผนทีม่ ปี ระสิทธิภำพในกำรปฏิบตั งิ ำน
4.4 บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบทีป่ รึกษำ
(mentoring)และกำรฝึกอบรม
บริษัทฯ กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำบุค ลำกรอย่ำงชัดเจน ได้แก่ นโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำร และนโยบำยกำรพัฒนำและฝึ กอบรมบุคลำกร ตลอดจนมีกำรจัดทำแผนฝึ กอบรมประจำปี ของบริษทั
ครบทุกตำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (succession plan)
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำนโยบำยกำรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่ งทีส่ ำคัญ (Succession Plan)อย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร

ใช่


ไม่ใช่





5. องค์กรกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ ำที่และรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ขององค์กร
คำถำม
5.1 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรมีกระบวนกำรและสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคนมีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี ำเป็ น
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยให้บุคลำกรทุกคนมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทุกด้ำนของบริษทั ฯ
ตลอดจนกำรดำเนินกำรสนับสนุ นและช่วยเหลือบริษทั ฯในทุกด้ำน เพื่อให้บริษทั ฯสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำง
รำบรื่น
5.2 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวัลที่
เหมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยำว
ของบริษทั
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนมีกำรกำหนดตัวชี้วดั ผลที่มหี วั ข้อเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมและ
นโยบำยด้ำนต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม สำมำรถสะท้อนประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบตั งิ ำนได้
5.3 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้สำมำรถ
เชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้วย
กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนกำหนดให้กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและรำงวัลสอดคล้องกับผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนจริงทีม่ กี ำรกำหนดให้ปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ
5.4 คณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันทีม่ ำกเกินไปในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของบุคลำกรแต่ละคน
บริษทั ฯ กำหนดตัวชีว้ ดั ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำมควำมรับผิดชอบ หน้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละ
รำยอย่ำงเหมำะสม โดยไม่สร้ำงแรงกดดันให้กบั พนักงำนมำกเกินไป
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ใช่








ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

กำรประเมิ นควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สำมำรถระบุและประเมิ นควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม
6.1 บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษัทฯ มีกำรจัด ทำรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีอย่ ำงถู ก ต้องเหมำะสม
กล่ำวคือ แสดงถึงสภำพปจั จุบนั ของธุรกิจได้อย่ำงชัดเจน อีกทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ ำเป็ นอย่ำงครบถ้วน
6.2 บริษัทกำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปจั จัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รำยงำน
ทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
รำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ดั ทำขึน้ ได้ถูกพิจำรณำปจั จัยสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงถูกต้องเหมำะสม สำมำรถแสดง
สำระสำคัญทำงกำรเงินได้อย่ำงครบถ้วน
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง
รำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ดั ทำขึน้ สำมำรถสะท้อนกิจกรรมดำเนินงำนของบริษทั ฯได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถ
แสดงสภำพปจั จุบนั ขององค์กรได้
6.4 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุ มตั แิ ละสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
บริษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งในกำรบริหำรงำนเบือ้ งต้นไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ตลอดจนกำร
สือ่ สำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบอย่ำงเหมำะสม และเสนออนุมตั จิ ำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้
ที่ 3/2557
7. องค์กรระบุและวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่ำง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คำถำม
7.1 บริษทั ระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึง่ มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่ วยธุรกิจ ฝ่ำยงำน
และหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ
บริษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่ ง โดยระบุควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ อย่ำงครบถ้วนทุกกิจกรรมดำเนินงำน
ซึง่ เป็ นควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
7.2 บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิดจำกทัง้ ปจั จัยภำยในและปจั จัยภำยนอกองค์กร ซึง่ รวมถึง
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริษทั ฯ มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งในด้ำนต่ำงๆข้ำงต้นแล้วอย่ำงครบถ้วนทุกด้ำน
7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
บริษทั ฯ กำหนดให้ผบู้ ริหำรเข้ำประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนควำมเสีย่ งขององค์กร
7.4 บริษทั ได้ประเมินควำมสำคัญของควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และผลกระทบทีอ่ ำจ
เกิดขึน้
บริษัท ฯ มีก ำรประเมิน ควำมสำคัญ ของควำมเสี่ย ง โอกำส และผลกระทบ โดยจัด ลำดับ คะแนนตำม
ควำมสำคัญให้สอดคล้องกับผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ ซึง่ ได้มกี ำรประกำศใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร อีกทัง้ มีกำรอนุ มตั โิ ดย
ผูม้ อี ำนำจ
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คำถำม
7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบตั ิงำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำมเสีย่ งนัน้
(acceptance)กำรลดควำมเสีย่ ง (reduction)กำรหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ ง
(avoidance)หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง(sharing)
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำมำตรกำรควบคุม/ลดควำมเสีย่ ง โดยครอบคลุมควำมเสีย่ งทีป่ ระเมินไว้และกำหนดว่ำ
อยู่ในขอบเขตทีต่ อ้ งสนใจอย่ำงครบถ้วน

ใช่


ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิ ดทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อองค์กร
คำถำม
8.1 บริษทั ประเมินโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน่ กำรทีผ่ บู้ ริหำรสำมำรถฝ่ำฝื นระบบควบคุมภำยใน
(management override of internal controls) กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยงำนทีส่ ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไป
ซึง่ ทรัพย์ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริษัท ฯ มีก ำรประเมิน ควำมเสี่ย งของโอกำสที่จ ะเกิด กำรทุ จ ริต ขึ้น อย่ ำ งครอบคลุ ม ครบถ้ ว น โดย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีกำรประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำตำมวำระกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของเป้ำหมำยที่
กำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ
ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่เหมำะสมเช่น ไม่ตงั ้ เป้ำหมำยยอดขำยบริษทั ไว้สงู เกินควำมเป็ นจริง
จนทำให้เกิดแรงจูงใจ ในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น
บริษัทฯ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยด้ำนต่ ำงๆอย่ ำงเหมำะสมและสมเหตุ สมผล อีกทัง้ สอดคล้องกับกำร
ปฏิบตั งิ ำนจริง
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและสอบถำมผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับโอกำสในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำร
ทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต
มีกำรเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้ ริหำรมีกำรประชุมร่วมกันในกำรประเมินควำมเสีย่ งในกำรเกิด
ทุจริตขององค์กร โดยมีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันซึ
่ ง่ เป็ นมำตรกำรในกำรรองรับควำมเสีย่ ง
ด้ำนต่ำงๆอย่ำงครอบคลุม
8.4 บริษทั ได้สอ่ื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว้
บริษทั ฯได้ประกำศใช้นโยบำยทุกด้ำนให้ทรำบทัวทั
่ ง้ องค์กร ได้แก่
1) นโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
2) นโยบำยกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน
3) นโยบำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์
4) นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
5) นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
6) หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
7) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
8) นโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
9) นโยบำยกำรหำผูบ้ ริหำรมำสืบทอดตำแหน่งทีส่ ำคัญ
10) นโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง
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9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมิ นควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
ั ยภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุม
9.1 บริษทั ประเมินควำมเปลีย่ นแปลงปจจั
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลง นัน้ อย่ำงเพียงพอ
แล้ว
บริษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรเปลีย่ นแปลงปจั จัยภำยนอก นอกจำกนี้มกี ำรกำหนดมำตรกำร
เพื่อ ลดควำมเสี่ย งในระดับ ที่บ ริษัท ฯสนใจอย่ ำ งครบถ้ว น และเสนออนุ มตั ิจ ำกกำรประชุม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557
9.2 บริษทั ประเมินควำมเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลง นัน้ อย่ำงเพียงพอ
แล้ว
บริษัทฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ โดยประเมินเป้ำหมำย และ
แผนธุรกิจ ระยะสัน้ ระยะยำวของบริษทั นอกจำกนี้มกี ำรกำหนดมำตรกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งในระดับทีบ่ ริษทั
ฯ สนใจอย่ำงครบถ้วน และเสนออนุมตั จิ ำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557
9.3 บริษทั ประเมินควำมเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กรทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจกำรควบคุมภำยใน
ภำยนอก และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อกำรเปลี่ยนแปลง นัน้ อย่ำ ง
เพียงพอแล้ว
บริษทั ฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนกำรเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กร นอกจำกนี้มกี ำรกำหนดมำตรกำร เพื่อ
รองรับกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว โดยเสนออนุมตั จิ ำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557

ใช่
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มำตรกำรควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คำถำม
10.1
มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ งและลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำรดำเนินงำนรวมถึงลักษณะเฉพำะอื่นๆ
บริษทั ฯ มีมำตรกำรควบคุมทีเ่ หมำะสมในด้ำนต่ำงๆ สอดคล้องกับควำมเสีย่ งด้ำนต่ำงๆขององค์กร
10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำง
เหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำน เกี่ยวกับธุรกรรมด้ำนกำรเงินกำรจัดซื้อและกำรบริหำร
ทัวไป
่ ตลอดจนกำรกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และลำดับขัน้ กำรอนุ มตั ิของผู้บริหำรในแต่ละระดับไว้
อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนดขนำดวงเงิน และอำนำจอนุ มตั ขิ อง
ผูบ้ ริหำรแต่ละระดับขัน้ ตอนในกำรอนุ มตั ิ โครงกำรลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซื้อและวิธกี ำรคัดเลือกผูข้ ำย กำร
บันทึกข้อมูล รำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนกำรเบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำงๆ
ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม และสอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีควำมปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เสมอ
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คำถำม
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน อีกทัง้ กำรรวบรวมข้อมูลกำรถือหุน้ ของผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่แต่ละรำย ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรอย่ำงเหมำะสม
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทำสัญญำกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะ
ยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ำ กำรให้กยู้ มื กำรค้ำประกัน บริษทั ได้ตดิ ตำมให้มนใจแล้
ั่
วว่ำมีกำร
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำที่มผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำม
กำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำสัญญำจ้ำงบริกำรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยกำหนดช่วงเวลำและค่ำใช้จ่ำยทีช่ ดั เจน
อีกทัง้ ผ่ำนกำรลงนำมอย่ำงครบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่



10.3 บริษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสมเช่น กำรควบคุมแบบ manual
และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้องกันและติดตำม
บริษทั ฯ มีกำรควบคุมกำรอนุ มตั เิ อกสำรสำคัญทำงกำรเงินโดยโปรแกรม ERP ซึง่ สำมำรถป้องกันกำร
อนุ มตั ทิ ไ่ี ม่เหมำะสม โดยกำหนดให้มกี ำรอนุ มตั ิรำยกำรตำมลำดับขัน้ ตำแหน่ งงำนอย่ำงเหมำะสมและมีกำร
ตรวจสอบจำกผูต้ รวจสอบภำยในและภำยนอก



10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สำย
งำน ฝำ่ ยงำน แผนกหรือกระบวนกำร
บริษัทฯ มีกำรควบคุมภำยในในทุ กระดับขององค์ รวมถึงได้มกี ำรตรวจสอบภำยใน และกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ



10.5 บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำน ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็จขำด เพื่อ
เป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1)หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2)หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ
(3)หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
บริษัทฯ ได้กำหนดหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบเอำไว้อย่ำงชัดเจน (1)หน้ ำที่อนุ มตั ิกำหนดไว้ในระเบียบ
อำนำจอนุ มตั ิ (2)หน้ ำที่บ ันทึกรำยกำรบัญ ชีกำหนดให้ฝ่ำ ยบัญ ชีเ ป็ น ผู้รบั ผิด ชอบ และข้อมูลสำรสนเทศ
กำหนดให้ฝ่ำย IT เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ (3)หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ เป็ นหน้ำทีข่ องพืน้ ทีโ่ ครงกำรแต่ละ
แห่งหรือบริษทั ย่อย



11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิ จกรรมกำรควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
11.1 บริษทั ควรกำหนดควำมเกีย่ วข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและ 
กำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่
บริษทั ฯ มีกำรจำกัดสิทธิในกำรเข้
ำถึงกำรใช้งำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อีเมล์
์
และโปรแกรม ERP แยกตำมตำแหน่ งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรควบคุมกำรใช้งำนรหัสผ่ำนในแต่ ละ
ช่องทำงของข้อมูลโดยให้ผใู้ ช้สำมำรถกำหนดรหัสผ่ำนได้เอง

11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม
บริษัทฯ มีกำรควบคุมโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรจัดทำเอกสำร
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั กิ ำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรควบคุมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีอย่ำงเป็ นทำงกำร เพื่อ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม
ใช้ควบคุมกำรเปลีย่ นแปลงในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรัดกุม
11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม
บริษัทฯ มีกำรกำหนดขอบเขตในกำรเข้ำใช้งำนจำกสิทธิใ์ นกำรใช้งำนระบบตำมต ำแหน่ ง งำน โดย
ผู้ใช้งำนสำมำรถเปลี่ยนรหัสผ่ำนได้เอง อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรใช้งำนที่ไม่เหมำะสม Admin แผนกไอที
สำมำรถเรียกดูบนั ทึกจำกระบบได้ โดยข้อมูลต่ำงๆจะถูกสำรองข้อมูลอย่ำงเหมำะสม และกำรควบคุมควำม
ปลอดภัยจำกโปรแกรมทีไ่ ม่ประสงค์ดมี กี ำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม มีศูนย์กลำงในกำรติดตำมควบคุมตำมแผน
Maintenance computer
11.4 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำและกำรบำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้มี
ควำมเหมำะสม
บริษัทฯ มีกำรควบคุมกำรใช้งำนระบบ และพัฒนำปรับปรุงระบบอย่ำงเหมำะสม มีศูนย์กลำงในกำร
ติดตำมควบคุม

ใช่

ไม่ใช่





12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่ งได้กำหนดสิ่ งที่ คำดหวังและขัน้ ตอนกำร
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้นัน้ สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิ บตั ิ ได้
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ ่ี 
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ทิ ก่ี ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกันกำรหำโอกำสหรือนำผลประโยชน์ ของ
บริษทั ไปใช้สว่ นตัว
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่ำงเหมำะสม

12.2 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงเหมำะสม
12.3 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ และ
พิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก
บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงเหมำะสม
12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมรวมทัง้ กำหนดแนวทำงให้
บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หำกบริษทั ไม่มเี งิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยกำหนดมำตรกำร
และขัน้ ตอนในกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ตลอดจนนโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
ในอนำคต
12.5 บริษทั กำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำรและ
พนักงำน
บริษทั ฯ กำหนดให้บุคลำกรทุกคนมีหน้ำทีป่ ฏิบตั ติ ำมนโยบำยทุกด้ำนของบริษทั
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม

ใช่

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสมโดยบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน
นโยบำยด้ำนต่ำงๆกำหนดให้บุคลำกรทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยมี
กำรกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขข้อผิดพลำด



12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยู่เสมอ
บริษทั ฯ มีกำรปรับปรุง ทุกครัง้ ทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง แต่ ยังไม่กำหนดรอบระยะเวลำอย่ำงชัดเจน



ไม่ใช่

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้
ตำมที่กำหนดไว้
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
13.1 บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภำพ 
และเกีย่ วข้องต่องำน
บริษทั ฯ มีกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสม โดยตำแหน่ งงำนทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ
จะได้รบั ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน ซึง่ ทำให้กำรดำเนินงำนมีควำมรำบรื่น

13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯ บริหำรจัดกำรอย่ำงระมัดระวังในกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่จำเป็ น โดยออกแบบกำรใช้โปรแกรม
ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีต่ อ้ งกำรและกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนทีเ่ หมำะสม
13.3 บริษัทดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีขอ้ มูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ 
ตัวอย่ำงข้อมูลที่สำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทำงเลือก
ต่ำงๆ
บริษัทฯ มีกำรดำเนินกำรให้คณะกรรมกำรได้รบั ข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอและทันกำลเพื่อใช้ในกำร
ประกอบกำรตัดสินใจ
13.4 บริษัทดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุมทีร่ ะบุ 
ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ ำตำมที่
กฎหมำยกำหนด
บริษัทฯ ดำเนินกำรนัดประชุมกรรมกำรบริษทั โดยจัดทำหนังสือนัดประชุม ตลอดจนเอกสำรประกอบที่มี
ข้อมูลทีจ่ ำเป็ นอย่ำงครบถ้วน
13.5 บริษัทดำเนิ นกำรเพื่อ ให้ร ำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรมีร ำยละเอีย ดตำมควรเพื่อ ให้สำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้ อ
ซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำควำมเห็นของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่
เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมทีม่ รี ำยละเอียดในประเด็นทีส่ ำคัญ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

คำถำม
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
บริษทั ฯ มีกำรจัดเก็บเอกสำรทีส่ ำคัญทำงกฎหมำย เช่น โครงสร้ำงองค์กร ระเบียบอำนำจอนุ มตั ิ สัญญำ
จ้ ำ งบริก ำร และเอกสำรส ำคัญ ทำงบัญ ชี เช่ น เอกสำรกำรบัน ทึก กำรตัง้ หนี้ รับ เงิ น จ่ ำ ยช ำระ และ
เอกสำรรำยงำนภำษีขำย โดยแบ่งแยกตำมประเภทไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่



13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำมีขอ้ บกพร่องในกำรควบคุมภำยใน 
บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว
บริษัทฯ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน และข้อตรวจพบจำกManagement
Letter(ML)ของผูส้ อบบัญชี มำกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่องโดยทันที อีกทัง้ มีกำรตรวจติดตำมผล
กำรแก้ไข
14. องค์กรสื่ อ สำรข้อ มูลภำยในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัต ถุประสงค์แ ละควำมรับผิ ดชอบต่ อกำรควบคุม
ภำยในที่จำเป็ นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนิ นไปได้ตำมที่วำงไว้
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสมเพื่อ 
สนับสนุนกำรควบคุมภำยใน
บริษทั ฯ กำหนดช่องทำงในกำรสือ่ สำรให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรติดป้ำยประกำศ กำรส่ง Email เป็ นต้น
14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษัท 
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นต่อกำรปฏิบตั งิ ำนหรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมทีต่ ้องกำร เช่น กำร
กำหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สำมำรถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจำกทีไ่ ด้รบั จำกผู้บริหำร รวมทัง้ กำรติดต่อ
สอบถำมข้อมูลจำกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรตำมที่
คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุม
คณะกรรมกำร เป็ นต้น
บริ ษั ท ฯ ก ำหนดให้ มีก ำรรำยงำนข้อ มู ล ด้ ำ นต่ ำ งๆที่ ส ำคัญ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ อำทิ เ ช่ น กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั โดยมีกำรกำหนดระยะเวลำทีช่ ดั เจน อีกทัง้ มีกำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกำรประสำนงำน
อย่ำงชัดเจน
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษัทสำมำรถแจ้ง 
ข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั (Whistle-blower hotline)ได้อย่ำงปลอดภัย
ฝำ่ ย HR ระดับ ผจก. ฝำ่ ย จัดทำประกำศ แจ้งทำง E – mail ให้พนักงำนรับทรำบช่องทำงกำรแจ้งปญั หำ
ดังกล่ำว
15. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่ วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน
คำถำม
ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสือ่ สำรข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำง
กำรสือ่ สำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มเี จ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสือ่ สำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้ง 
ข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)แก่บริษทั ได้อย่ำงปลอดภัย
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

ระบบกำรติ ดตำม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตำมและประเมิ นผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรควบคุมภำยในยังดำเนิ น
ไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและ 
พนักงำนปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงำน
ติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีขอ้ กำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อย่ำงชัดเจน โดยบริษทั ฯมีกำรแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภำยใน เพื่อนำเสนอแผนกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนกำรปฏิบตั งิ ำน เช่น ข้อสังเกต, ควำมเห็น และ
ข้อเสนอแนะทีต่ รวจพบ รวมทัง้ กำรติดตำมปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ำยบริหำร
ฝำ่ ยจัดกำร และทำกำรสรุปรำยงำนดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้โดยกำรประเมินตนเอง และ/ 
หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน
บริษทั ฯ มีกำรนำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ โดย
กำรประเมินอิสระจำกผูต้ รวจสอบภำยใน (Out Source) เพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯตำมแผนทีก่ ำหนดไว้
อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำหนดให้มบี ุคลำกรของบริษทั ฯทำหน้ำทีต่ รวจ
ติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน ในส่วนประเด็นทีค่ งค้ำง จำกผูต้ รวจสอบภำยใน (Out Source)

16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั
บริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประเมินและติดตำมกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนในแต่ละเรื่องของบริษทั ฯ ทีเ่ พียงพอ คือมี
กำรตรวจสอบเป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบทีก่ ำหนดไว้

16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั ฯ
ซึง่ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบและประเมินกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในโดยกำหนดให้มีบุคลำกรของบริษัทฯทำหน้ ำที่ตรวจ
ติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยใน ในส่วนประเด็นทีค่ งค้ำง จำกผูต้ รวจสอบภำยใน (Out Source)

16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภำยในจะนำผลกำรตรวจสอบทีต่ รวจพบนำเสนอให้ฝ่ำยบริหำรของบริษทั ฯ รับทรำบและหำ
แนวทำงแก้ไขปญั หำ และผู้ตรวจสอบภำยในจะนำเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบและพิจำรณำต่อไป
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ 
ภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบ
ภำยใน
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17. องค์กรประเมิ นและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
คำถำม
ใช่ ไม่ใช่
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำมแก้ไขอย่ำง 
ทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญ
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมข้อบกพร่องและดำเนินกำรแก้ไขอย่ำงทันท่วงที
17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ำยบริห ำรต้อ งรำยงำนต่ อคณะกรรมกำรบริษัท โดยพลัน ในกรณีท่ีเ กิดเหตุ ก ำรณ์ ห รือสงสัย ว่ ำ มี 
เหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ิทฝ่ี ่ำฝื นกฎหมำยหรือมีกำรกระทำที่ผดิ ปกติอ่นื ซึ่งอำจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปญั หำ (แม้ว่ำจะได้เริม่ ดำเนินกำรจัดกำร
แล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
บริษัทฯ กำหนดให้มกี ำรรำยงำนข้อบกพร่องและแนวทำงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำมกำหนดกำรณ์ประชุมและวำระทีเ่ กีย่ วข้อง ภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสม คือ อย่ำงน้อยไตรมำส
ละ 1 ครัง้
17.2.3 รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งที่เ ป็ น สำระส ำคัญ ต่ อ คณะกรรมกำรบริษั ท /
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรติดตำมผลข้อบกพร่ อง โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำมวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม

เอกสำรแนบ 5 หน้ำที่ 16





