บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 1

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
บริ ษทั เจเอแอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557

แบบประเมิ นนี้ จดั ทาโดยคณะกรรมการบริษทั ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 2

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity)และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ใน “หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี” ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ซึง่ กล่าวถึงการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรม
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
บริษัทฯ มีการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ใน “หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี” ไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
คู่แข่งขัน พนักงาน สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างครบถ้วน

ใช่





1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (code of conduct)สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ หมาะสม
บริษทั ฯ มีการจัดทาข้อกาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม(Code of conduct) สาหรับฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน



1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอั
่ นทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
บริษทั ฯ มีการจัดทานโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ นโยบายดังกล่าวระบุถึง
ข้อกาหนดต่างๆ ตลอดจนแนวทางทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานควรปฏิบตั ิ
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝา่ ฝืนข้อกาหนดข้างต้น
บริษัทฯได้กาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับ การฝ่า ฝื นข้อ กาหนดและนโยบายด้านต่ างๆอย่างเหมาะสม ซึ่ง
กล่าวถึงขัน้ ตอนในการลงโทษอย่างชัดเจน



1.2.4 มีการสือ่ สารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code
of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
บริษทั ฯ มีการประกาศข้อกาหนดและนโยบายด้านต่างๆอย่างเป็ นทางการ ได้แก่
1) นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2) นโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
3) นโยบายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
4) นโยบายการทารายการระหว่างกัน
5) นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
6) หลักการกากับดูแลกิจการ



เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 3



ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

7)นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
8) นโยบายการพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
9) นโยบายการหาผูบ้ ริหารมาสืบทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ
10) นโยบายบริหารความเสีย่ ง
โดยพนักงานทุกคนรับทราบผ่านทาง E-mail กรณีทุจริต มีการประกาศพ้นสภาพผ่านทาง E mail
ภายในบริษทั , ประกาศผ่าน To All E-mail, ติดประกาศ บอร์ด หน้าโรงอาหาร ด้านหน้าลิฟท์
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
บริษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามขัน้ ตอนให้ครบถ้วน โดยในขัน้
เริม่ ต้นมีการแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ทา
หน้าที่ตรวจสอบ/ประเมิน/ติดตามกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ (ตามแผนการตรวจสอบทีก่ าหนดไว้)
โดยจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อฝา่ ยบริหารเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อสังเกตทีต่ รวจพบ พร้อม
ทัง้ นาเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ



1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั ฯ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี อย่างเหมาะสม โดยกาหนดช่วงเวลาในการประเมิน คือ
เดือนพฤษภาคม (เก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 19 พ.ย. 56 – 18 พ.ค. 57) และพฤศจิกายน (เก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 19
พ.ค. 56 – 18 พ.ย. 57) ของทุกปี ซึ่งกาหนดหัวข้อในการประเมินที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านได้อย่างชัดเจน



1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
และบริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ



1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถตรวจพบการฝา่ ฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
บริษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในมีหน้าทีต่ รวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านของทัง้
บริษทั ฯ

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 4



ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลา
อันควร
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายในแต่ละด้านทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1) นโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
2) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการกาหนดบทลงโทษที่ชดั เจนตามลาดับขัน้ โดยกาหนดเป็ นข้อกาหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ
หากมีการฝา่ ฝืน

ใช่


ไม่ใช่



2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิอ์ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน
มีการกาหนดอานาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารแยกไว้อย่าง
ชัดเจน ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2557
2.2 คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั ฯ ได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจไว้ใน Business plan & Capex (2557-2559) การกาหนด
แผนระยะสัน้ และแผนระยะยาว อย่างชัดเจน
2.3 คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
มีการกาหนดอานาจหน้ าที่และบทบาทของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารแยกไว้อย่าง
ชัดเจน ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2557
2.4 คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
บริษทั ฯ มีการจัดทาประวัตคิ ณะกรรมการอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
และมีประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจ อีกทัง้ มีผเู้ ชีย่ วชาญเป็ นทีป่ รึกษาในด้านต่างๆของบริษทั ฯ
2.5 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็ น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อัน
อาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ ในจานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
บริษทั ฯ มีการจัดทาประวัตคิ ณะกรรมการ กล่าวคือ มีการกล่าวถึง ประวัตกิ ารบริหารงาน และสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือและมีความเหมาะสม ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2557

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 5

ใช่










ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
2.6 คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และ
การติดตาม
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กากับดูแลการควบคุมภายในองค์กรด้านต่างๆอย่า งเหมาะสม โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาเรื่องการควบคุมภายในด้านต่างๆ

ใช่


ไม่ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบ
ที่เหมาะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในทีข่ น้ึ
ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีการจัดทาโครงสร้างองค์กรไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ซึง่ โครงสร้างองค์กรดังกล่าวมี
การแบ่งส่วนงานอย่างชัดเจน และสนับสนุนการดาเนินงานของฝา่ ยบริหาร ตลอดจนการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญ สามารถถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล
บริษัท ฯ มีก ารก าหนดลาดับ ขัน้ สายการบัง คับ บัญ ชาของแต่ ล ะหน่ ว ยงานไว้ใ นแผนผัง โครงสร้า ง
หน่วยงานอย่างชัดเจน
3.3
มีก ารกาหนด มอบหมาย และจ ากัด อานาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบอย่ า งเหมาะสมระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษทั ฯ มีการจัดทาระเบียบอานาจอนุ มตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ซึง่ มีการกระจายอานาจและ
กาหนดวงเงินการอนุ มตั ริ ายการ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถลดขัน้ ตอน
การดาเนินการ อันเนื่องจากความล่าช้าในการตัดสินใจจากผูบ้ ริหารเพียงผูเ้ ดียว

ใช่


ไม่ใช่





4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คาถาม
ใช่
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ และความสามารถที่ 
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทานโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ได้แก่ นโยบายการพัฒนา
กรรมการและผูบ้ ริหาร และนโยบายการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
4.2
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่ อบุคลากรที่มีผลการ 
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทราบ
บริษทั ฯมีแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนด้านต่างๆสอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจและแจ้งให้พนักงานรับทราบผลการประเมินของตนอย่างครบถ้วน

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 6

ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปญั หาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
บริษัทฯมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิงานด้านการสรรหาบุคลากร ตลอดจนแผนอัตรากาลังพล ซึ่งระบุ
แนวทางทีช่ ดั เจนในการสรรหาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา
(mentoring)และการฝึกอบรม
บริษัทฯ กาหนดนโยบายในการพัฒนาบุค ลากรอย่างชัดเจน ได้แก่ นโยบายการพัฒนากรรมการและ
ผูบ้ ริหาร และนโยบายการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร ตลอดจนมีการจัดทาแผนฝึ กอบรมประจาปี ของบริษทั
ครบทุกตาแหน่งงานอย่างเหมาะสม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง (succession plan)
บริษทั ฯ มีการจัดทานโยบายการหาผูบ้ ริหารมาสืบทอดตาแหน่ งทีส่ าคัญ (Succession Plan)อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ใช่


ไม่ใช่





5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าเป็ น
บริษทั ฯ กาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบตั ติ ามนโยบายทุกด้านของบริษทั ฯ
ตลอดจนการดาเนินการสนับสนุ นและช่วยเหลือบริษทั ฯในทุกด้าน เพื่อให้บริษทั ฯสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ราบรื่น
5.2 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาว
ของบริษทั
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีการกาหนดตัวชี้วดั ผลที่มหี วั ข้อเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามการควบคุมและ
นโยบายด้านต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถสะท้อนประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านได้
5.3 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานกาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตั งิ านจริงทีม่ กี ารกาหนดให้ปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้านต่างๆ
5.4 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน
บริษทั ฯ กาหนดตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ หน้าทีข่ องบุคลากรแต่ละ
รายอย่างเหมาะสม โดยไม่สร้างแรงกดดันให้กบั พนักงานมากเกินไป
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ใช่








ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
บริษัทฯ มีการจัด ทารายงานทางการเงินซึ่งดาเนินการตามมาตรฐานการบัญชีอย่ างถู ก ต้องเหมาะสม
กล่าวคือ แสดงถึงสภาพปจั จุบนั ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีจ่ าเป็ นอย่างครบถ้วน
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจั จัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
รายงานทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ ได้ถูกพิจารณาปจั จัยสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถแสดง
สาระสาคัญทางการเงินได้อย่างครบถ้วน
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั อย่างแท้จริง
รายงานทางการเงินทีจ่ ดั ทาขึน้ สามารถสะท้อนกิจกรรมดาเนินงานของบริษทั ฯได้อย่างเหมาะสม สามารถ
แสดงสภาพปจั จุบนั ขององค์กรได้
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุ มตั แิ ละสื่อสารนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งในการบริหารงานเบือ้ งต้นไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีช่ ดั เจน ตลอดจนการ
สือ่ สารให้พนักงานทุกคนรับทราบอย่างเหมาะสม และเสนออนุมตั จิ ากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้
ที่ 3/2557
7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
7.1 บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่ วยธุรกิจ ฝ่ายงาน
และหน้าทีง่ านต่างๆ
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ ง โดยระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างครบถ้วนทุกกิจกรรมดาเนินงาน
ซึง่ เป็ นความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจเกิดจากทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึง
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ฯ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งในด้านต่างๆข้างต้นแล้วอย่างครบถ้วนทุกด้าน
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ฯ กาหนดให้ผบู้ ริหารเข้าประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเสีย่ งขององค์กร
7.4 บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้
บริษัท ฯ มีก ารประเมิน ความสาคัญ ของความเสี่ย ง โอกาส และผลกระทบ โดยจัด ลาดับ คะแนนตาม
ความสาคัญให้สอดคล้องกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ได้มกี ารประกาศใช้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร อีกทัง้ มีการอนุ มตั โิ ดย
ผูม้ อี านาจ

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 8

ใช่


ไม่ใช่







ใช่







ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance)การลดความเสีย่ ง (reduction)การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(avoidance)หรือการร่วมรับความเสีย่ ง(sharing)
บริษทั ฯ มีการจัดทามาตรการควบคุม/ลดความเสีย่ ง โดยครอบคลุมความเสีย่ งทีป่ ระเมินไว้และกาหนดว่า
อยู่ในขอบเขตทีต่ อ้ งสนใจอย่างครบถ้วน

ใช่


ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อองค์กร
คาถาม
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน่ การทีผ่ บู้ ริหารสามารถฝ่าฝื นระบบควบคุมภายใน
(management override of internal controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไป
ซึง่ ทรัพย์ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริษัท ฯ มีก ารประเมิน ความเสี่ย งของโอกาสที่จ ะเกิด การทุ จ ริต ขึ้น อย่ า งครอบคลุ ม ครบถ้ ว น โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาตามวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า
ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสมเช่น ไม่ตงั ้ เป้าหมายยอดขายบริษทั ไว้สงู เกินความเป็ นจริง
จนทาให้เกิดแรงจูงใจ ในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
บริษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมายด้านต่ างๆอย่ างเหมาะสมและสมเหตุ สมผล อีกทัง้ สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั งิ านจริง
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการ
ทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
มีการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกันในการประเมินความเสีย่ งในการเกิด
ทุจริตขององค์กร โดยมีการกาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันซึ
่ ง่ เป็ นมาตรการในการรองรับความเสีย่ ง
ด้านต่างๆอย่างครอบคลุม
8.4 บริษทั ได้สอ่ื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้
บริษทั ฯได้ประกาศใช้นโยบายทุกด้านให้ทราบทัวทั
่ ง้ องค์กร ได้แก่
1) นโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
2) นโยบายการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
3) นโยบายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
4) นโยบายการทารายการระหว่างกัน
5) นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
6) หลักการกากับดูแลกิจการ
7) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
8) นโยบายการพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
9) นโยบายการหาผูบ้ ริหารมาสืบทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ
10) นโยบายบริหารความเสีย่ ง
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ั ยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
9.1 บริษทั ประเมินความเปลีย่ นแปลงปจจั
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง นัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงปจั จัยภายนอก นอกจากนี้มกี ารกาหนดมาตรการ
เพื่อ ลดความเสี่ย งในระดับ ที่บ ริษัท ฯสนใจอย่ า งครบถ้ว น และเสนออนุ มตั ิจ ากการประชุม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557
9.2 บริษทั ประเมินความเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง นัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว
บริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ โดยประเมินเป้าหมาย และ
แผนธุรกิจ ระยะสัน้ ระยะยาวของบริษทั นอกจากนี้มกี ารกาหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่ งในระดับทีบ่ ริษทั
ฯ สนใจอย่างครบถ้วน และเสนออนุมตั จิ ากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557
9.3 บริษทั ประเมินความเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กรทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจการควบคุมภายใน
ภายนอก และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลง นัน้ อย่า ง
เพียงพอแล้ว
บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร นอกจากนี้มกี ารกาหนดมาตรการ เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยเสนออนุมตั จิ ากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557

ใช่


ไม่ใช่





มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1
มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ งและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมในด้านต่างๆ สอดคล้องกับความเสีย่ งด้านต่างๆขององค์กร
10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ าน เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหาร
ทัวไป
่ ตลอดจนการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับขัน้ การอนุ มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงิน และอานาจอนุ มตั ขิ อง
ผูบ้ ริหารแต่ละระดับขัน้ ตอนในการอนุ มตั ิ โครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธกี ารคัดเลือกผูข้ าย การ
บันทึกข้อมูล รายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการสาหรับกรณีต่างๆ
ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคล
ดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทารายการระหว่างกัน
หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีความปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เสมอ
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ใช่
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน อีกทัง้ การรวบรวมข้อมูลการถือหุน้ ของผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่แต่ละราย ตลอดจนข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทาสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ในระยะ
ยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า การให้กยู้ มื การค้าประกัน บริษทั ได้ตดิ ตามให้มนใจแล้
ั่
วว่ามีการ
ปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีการจัดทาสัญญาจ้างบริการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยกาหนดช่วงเวลาและค่าใช้จ่ายทีช่ ดั เจน
อีกทัง้ ผ่านการลงนามอย่างครบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่



10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น การควบคุมแบบ manual
และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
บริษทั ฯ มีการควบคุมการอนุ มตั เิ อกสารสาคัญทางการเงินโดยโปรแกรม ERP ซึง่ สามารถป้องกันการ
อนุ มตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะสม โดยกาหนดให้มกี ารอนุ มตั ิรายการตามลาดับขัน้ ตาแหน่ งงานอย่างเหมาะสมและมีการ
ตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบภายในและภายนอก



10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สาย
งาน ฝา่ ยงาน แผนกหรือกระบวนการ
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในในทุ กระดับขององค์ รวมถึงได้มกี ารตรวจสอบภายใน และการควบคุม
ภายในอย่างสม่าเสมอ



10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็จขาด เพื่อ
เป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1)หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2)หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
(3)หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
บริษัทฯ ได้กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจน (1)หน้ าที่อนุ มตั ิกาหนดไว้ในระเบียบ
อานาจอนุ มตั ิ (2)หน้ าที่บ ันทึกรายการบัญ ชีกาหนดให้ฝ่า ยบัญ ชีเ ป็ น ผู้รบั ผิด ชอบ และข้อมูลสารสนเทศ
กาหนดให้ฝ่าย IT เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ (3)หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ เป็ นหน้าทีข่ องพืน้ ทีโ่ ครงการแต่ละ
แห่งหรือบริษทั ย่อย



11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกีย่ วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั งิ านและ 
การควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
บริษทั ฯ มีการจากัดสิทธิในการเข้
าถึงการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อีเมล์
์
และโปรแกรม ERP แยกตามตาแหน่ งงานอย่างเหมาะสม โดยมีการควบคุมการใช้งานรหัสผ่านในแต่ ละ
ช่องทางของข้อมูลโดยให้ผใู้ ช้สามารถกาหนดรหัสผ่านได้เอง

11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
บริษัทฯ มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยมีการจัดทาเอกสาร
ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีอย่างเป็ นทางการ เพื่อ
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คาถาม
ใช้ควบคุมการเปลีย่ นแปลงในการปฏิบตั งิ านอย่างรัดกุม
11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
บริษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตในการเข้าใช้งานจากสิทธิใ์ นการใช้งานระบบตามต าแหน่ ง งาน โดย
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง อย่างไรก็ตามหากมีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม Admin แผนกไอที
สามารถเรียกดูบนั ทึกจากระบบได้ โดยข้อมูลต่างๆจะถูกสารองข้อมูลอย่างเหมาะสม และการควบคุมความ
ปลอดภัยจากโปรแกรมทีไ่ ม่ประสงค์ดมี กี ารจัดการอย่างเหมาะสม มีศูนย์กลางในการติดตามควบคุมตามแผน
Maintenance computer
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
บริษัทฯ มีการควบคุมการใช้งานระบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างเหมาะสม มีศูนย์กลางในการ
ติดตามควบคุม

ใช่

ไม่ใช่





12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ี 
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ทิ ก่ี าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ ของ
บริษทั ไปใช้สว่ นตัว
บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเหมาะสม

12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทาโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเหมาะสม
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมรวมทัง้ กาหนดแนวทางให้
บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งิน
ลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้
บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยกาหนดมาตรการ
และขัน้ ตอนในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน ตลอดจนนโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
ในอนาคต
12.5 บริษทั กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและ
พนักงาน
บริษทั ฯ กาหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายทุกด้านของบริษทั
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
นโยบายด้านต่างๆกาหนดให้บุคลากรทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมี
การกาหนดแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด



12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
บริษทั ฯ มีการปรับปรุง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง แต่ ยังไม่กาหนดรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน



ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ คี ุณภาพ 
และเกีย่ วข้องต่องาน
บริษทั ฯ มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสม โดยตาแหน่ งงานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานในด้านต่างๆ
จะได้รบั ข้อมูลอย่างครบถ้วน ซึง่ ทาให้การดาเนินงานมีความราบรื่น

13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ฯ บริหารจัดการอย่างระมัดระวังในการควบคุมค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จาเป็ น โดยออกแบบการใช้โปรแกรม
ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีต่ อ้ งการและกระบวนการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือก
ต่างๆ
บริษัทฯ มีการดาเนินการให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอและทันกาลเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ ะบุ 
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่ าตามที่
กฎหมายกาหนด
บริษัทฯ ดาเนินการนัดประชุมกรรมการบริษทั โดยจัดทาหนังสือนัดประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบที่มี
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นอย่างครบถ้วน
13.5 บริษัทดาเนิ นการเพื่อ ให้ร ายงานการประชุม คณะกรรมการมีร ายละเอีย ดตามควรเพื่อ ให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อ
ซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่ จิ ารณาความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่
เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีการจัดทารายงานการประชุมทีม่ รี ายละเอียดในประเด็นทีส่ าคัญ
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

คาถาม
13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
บริษทั ฯ มีการจัดเก็บเอกสารทีส่ าคัญทางกฎหมาย เช่น โครงสร้างองค์กร ระเบียบอานาจอนุ มตั ิ สัญญา
จ้ า งบริก าร และเอกสารส าคัญ ทางบัญ ชี เช่ น เอกสารการบัน ทึก การตัง้ หนี้ รับ เงิ น จ่ า ยช าระ และ
เอกสารรายงานภาษีขาย โดยแบ่งแยกตามประเภทไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่



13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน 
บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
บริษัทฯ ได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อตรวจพบจากManagement
Letter(ML)ของผูส้ อบบัญชี มากาหนดแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องโดยทันที อีกทัง้ มีการตรวจติดตามผล
การแก้ไข
14. องค์กรสื่ อ สารข้อ มูลภายในองค์กร ซึ่ งรวมถึงวัต ถุประสงค์แ ละความรับผิ ดชอบต่ อการควบคุม
ภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ 
สนับสนุนการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ กาหนดช่องทางในการสือ่ สารให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กรอย่างเหมาะสม ได้แก่ การติดป้ายประกาศ การส่ง Email เป็ นต้น
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท 
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่ ้องการ เช่น การ
กาหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากทีไ่ ด้รบั จากผู้บริหาร รวมทัง้ การติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ มีก ารรายงานข้อ มู ล ด้ า นต่ า งๆที่ ส าคัญ อย่ า งสม่ า เสมอ อาทิ เ ช่ น การประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั โดยมีการกาหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจน อีกทัง้ มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการประสานงาน
อย่างชัดเจน
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง 
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (Whistle-blower hotline)ได้อย่างปลอดภัย
ฝา่ ย HR ระดับ ผจก. ฝา่ ย จัดทาประกาศ แจ้งทาง E – mail ให้พนักงานรับทราบช่องทางการแจ้งปญั หา
ดังกล่าว
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่

15.1 บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง 
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline)แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

เอกสารแนบ 5 หน้าที่ 14

ไม่ใช่

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ น
ไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ 
พนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
บริษทั ฯ มีขอ้ กาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างชัดเจน โดยบริษทั ฯมีการแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน เพื่อนาเสนอแผนการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานการปฏิบตั งิ าน เช่น ข้อสังเกต, ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะทีต่ รวจพบ รวมทัง้ การติดตามปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร
ฝา่ ยจัดการ และทาการสรุปรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้โดยการประเมินตนเอง และ/ 
หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั ฯ มีการนาเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ โดย
การประเมินอิสระจากผูต้ รวจสอบภายใน (Out Source) เพื่อทาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ฯตามแผนทีก่ าหนดไว้
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยกาหนดให้มบี ุคลากรของบริษทั ฯทาหน้าทีต่ รวจ
ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในส่วนประเด็นทีค่ งค้าง จากผูต้ รวจสอบภายใน (Out Source)

16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบตั งิ านในแต่ละเรื่องของบริษทั ฯ ทีเ่ พียงพอ คือมี
การตรวจสอบเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบทีก่ าหนดไว้

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความสามารถ
บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
ซึง่ ทาหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินกระบวนการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในโดยกาหนดให้มีบุคลากรของบริษัทฯทาหน้ าที่ตรวจ
ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในส่วนประเด็นทีค่ งค้าง จากผูต้ รวจสอบภายใน (Out Source)

16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในจะนาผลการตรวจสอบทีต่ รวจพบนาเสนอให้ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ รับทราบและหา
แนวทางแก้ไขปญั หา และผู้ตรวจสอบภายในจะนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบและพิจารณาต่อไป
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบ 
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่าง 
ทันท่วงที หากผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
บริษทั ฯ มีการกาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามข้อบกพร่องและดาเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริห ารต้อ งรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัท โดยพลัน ในกรณีท่ีเ กิดเหตุ ก ารณ์ ห รือสงสัย ว่ า มี 
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิทฝ่ี ่าฝื นกฎหมายหรือมีการกระทาที่ผดิ ปกติอ่นื ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปญั หา (แม้ว่าจะได้เริม่ ดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
บริษัทฯ กาหนดให้มกี ารรายงานข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกาหนดการณ์ประชุมและวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม คือ อย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครัง้
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งที่เ ป็ น สาระส าคัญ ต่ อ คณะกรรมการบริษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารติดตามผลข้อบกพร่ อง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามวาระการประชุมอย่างเหมาะสม
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