แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษทั เอแอลที เทเลคอม จํากัด และบริษทั ย่อย
สําหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

แบบประเมินนี้จดั ทําโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
ซึง่ เป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คําถาม
1.1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ อ่ี ยูบ่ นหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1. การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจําวัน และการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ
1.1.2. การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2. มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริหารและ
พนักงาน ทีเ่ หมาะสม
คําอธิ บาย บริษทั จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างเสริม
การบริห ารงานอย่ า งมีธ รรมาภิบ าลของผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คน ซึง่
จรรยาบรรณธุร กิจ ดังกล่า วจะถูก นํ าไปถือปฏิบตั ิก บั บริษัท ในเครือ ของกลุ่ม
บริษัทด้วย โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทได้รบั การอนุ ม ตั ิโ ดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที ่ 15 มิถุนายน 2558
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอั
่ นทําให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝา่ ฝืนข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับ ทราบ เช่น รวมอยู่ใ นการปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่ ให้พ นัก งานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code
of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
คําอธิ บาย ข้อกําหนดในจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงบทลงโทษได้ถูกสือ่ สารให้
ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก ระดับ รับ ทราบผ่ า นการจัด อบรม การปฐมนิ เ ทศ
พนักงานใหม่ รวมถึงปิดประกาศไว้ให้ทราบโดยทัวกั
่ น
1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

ใช่

ไม่ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

คําอธิ บาย บริษทั ได้มกี ารจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สําหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นทีเ่ รียบร้อย โดยปจั จุบนั บริษทั มีการกําหนดแผนงาน
หรือมาตรการทีช่ ดั เจนในการประเมินและติดตามผล รวมถึงกําหนดระยะเวลา
เพือ่ ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจให้ชดั เจน
1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1. มีกระบวนการทีท่ าํ ให้สามารถตรวจพบการฝา่ ฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
คําอธิ บาย อ้างถึงข้อ 1.3.3
1.4.2. มีก ระบวนการที่ทํ า ให้ ส ามารถลงโทษหรือ จัด การกับ การฝ่ า ฝื น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3. มีการแก้ไขการกระทํา ที่ขดั ต่อหลัก ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าที่ กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คําอธิ บาย บริษทั ระบุอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึง่ เป็ นไปตามหลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีใ่ น
การกํากับดูแลการทํางานของฝา่ ยบริหาร
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มกี ารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผล
ได้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน
คําอธิ บาย บริษทั มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน โดยถือเป็ น KPI
ในการวัด ผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะฝ่า ยทีเ่ กีย่ วข้อ งในแต่ ละด้า นตามระบบการ
บริหารงานและประเมินในรูปแบบของ balance scorecard ซึง่ มีการรายงานและ
ติดตามในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสมํา่ เสมอเป็นประจําทุกเดือน
2.3 คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลให้บ ริษัท กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ข องคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริห ารให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบัต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทที่ สํ า คัญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน

ใช่

ไม่ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
คําอธิ บาย คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึง่ เป็ นผูท้ มี ่ คี วามรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ กัน และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ านและใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม
3. ฝ่ ายบริ หารได้ จั ด ให้ มี โครงสร้ า งสายการรายงาน การกํ า หนดอํ า นาจในการสั ง่ การแล ะ
ความรับผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
โดยพิจ ารณาถึง ความเหมาะสมทัง้ ทางธุร กิจ และกฎหมาย รวมถึงการจัด ให้ม ีก าร
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานทีส่ าํ คัญ ซึ่งทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้นึ ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
คําอธิ บาย บริษทั มีการแบ่งโครงสร้างการดําเนินงานออกเป็ นแต่ละฝ่ายและสายงาน
ธุรกิจ โดยมีการจัดทําโครงสร้างองค์กรไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในการปฏิบตั งิ านแต่ละ
หน่ วยงานจะมีการทํางานทีส่ อดคล้องสัมพันธ์กนั เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
ซึง่ มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบระหว่างกัน
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกีย่ วกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล
3.2 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

ใช่

ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

ไม่ใช่

4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ ัน้
อย่างสมํ่าเสมอ
4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร
ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การสือ่ สารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
คําอธิ บาย บริษทั ใช้ดชั นีช้วี ดั ประสิทธิภาพการทํางาน (KPI) ในการประเมินผลงาน
ซึง่ มีการกําหนดและประกาศให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้เพือ่ ใช้ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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
คําอธิ บาย บริษทั ได้ปรับกระบวนการทํางานของแต่ละส่วนงาน เพือ่ ให้การทํางานมี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มโี อกาสปฏิบตั งิ านในส่วนงานที ่
พนักงานมีความรู้ ความชํานาญในงานนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบ
ทอดงานในทุกส่วนงาน
5. องค์ก รกํา หนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการควบคุม ภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น
คําอธิ บาย คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายใน
โดยว่ า จ้ า งผู้ ต รวจสอบจากภายนอกภายใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ลและรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํา่ เสมอ โดยประเด็นข้อบกพร่องทีต่ รวจพบจากการ
ตรวจสอบถูกกําหนดเป็นหนึง่ ดัชนีช้วี ดั ประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละฝา่ ยด้วย
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั
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5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไปในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดง
ถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าํ คัญ เช่น
ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงิน ของบริษัท สะท้อ นถึง กิจ กรรมการดํา เนิ น งานของบริษัท อย่า ง
แท้จริง
คําอธิ บาย บริษัทจัดทํารายงานทางการเงินโดยปฏิบตั ิตามหลักการบัญชีทรี ่ บั รอง
ทัวไปอย่
่
า งครบถ้วน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญ ชีทไี ่ ด้ร บั ความ
เห็นชอบโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุ มตั ิและสื่อสารนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
คํา อธิ บ าย บริษัท มีก ารจัด ทํา นโยบายการบริห ารความเสีย่ งซึง่ ได้ร บั อนุ ม ตั ิโ ดย
คณะกรรมการบริษทั แล้วอย่างเป็ นทางการเมือ่ วันที ่ 15 มิถุนายน 2558 เพือ่ เป็ น
มาตรฐานในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสีย่ ง ซึง่ มีการสือ่ สารให้ผูท้ เี ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ระดับบริหารและพนักงานตระหนักและเข้าใจผ่านการจัดอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
ภายนอก โดยในทางปฏิบตั ิ บริษทั มีการระบุและตอบสนองความเสีย่ งอยู่แล้วทัง้ ใน
ระดับองค์กร เช่น การบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างบริษทั ในเครือ
โดยมีเงินฝากในรูป FCD หรือในระดับส่วนงาน เช่น การวางแผนและเตรียมการในแต่
ละ project งานผ่านการ kick off meeting ก่อนเริม่ โครงการ และ weekly meeting เพือ่
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ปรึกษาและจัดการปญั หาในระหว่างการบริหารโครงการ
7. องค์ ก รระบุ แ ละวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อาจกระทบต่ อ การบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้
อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คําถาม
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7.1 บริษัท ระบุ ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ ทัง้ ระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝา่ ยงาน และหน้าทีง่ านต่างๆ
7.2 บริษัท วิเ คราะห์ ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทที่อ าจเกิด จากทัง้ ป จั จัย ภายในและป จั จัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําอธิ บาย บริษทั ได้นําแนวทางการบริหารความเสีย่ งมาประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยในระดับองค์กร ฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคามของธุรกิจ (SWOT analysis) ซึง่ วิเคราะห์ทงั ้ ปจั จัยภายนอก และปจั จัยภายในที ่
อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดําเนินงานของบริษทั
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง
7.4 บริษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
7.5 บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสีย่ งนัน้ (acceptance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คําถาม
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น
การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน่ การที่
ผูบ้ ริหารสามารถฝา่ ฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าํ คัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ
โดยไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น
คําอธิ บาย บริษทั ให้ความสําคัญต่อความเสีย่ งด้านการทุจริต โดยมีการจัดทํานโยบาย
การต่อต้านการทุจ ริตอย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร รวมถึงการกําหนดระบบควบคุ ม
ภายในทีด่ เี พียงพออันจะช่วยป้องกันและตรวจพบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้าหมายทีก่ ําหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทําไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็ นจริงจนทําให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบถามผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ โอกาส
ในการเกิดทุจริต และมาตรการทีบ่ ริษทั ดําเนินการเพือ่ ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัท ได้ส่ือ สารให้พ นัก งานทุ ก คนเข้า ใจและปฏิบ ัติต ามนโยบายและแนวปฏิบ ัติ
ทีก่ าํ หนดไว้
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
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9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงปจั จัยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กํา หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กํา หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ ําองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะของ
องค์ ก ร เช่ น สภาพแวดล้อ ม ความซับ ซ้ อ นของงาน ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
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คําถาม
10.2 บริษัท มีม าตรการควบคุ ม ภายในที่กํ า หนดเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
ธุ ร กรรมด้า นการเงิน การจัด ซื้อ และการบริห ารทัวไป
่ ตลอดจนกํ า หนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชัน้ การอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม
เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุ มตั โิ ครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและ
วิธกี ารคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขัน้ ตอนการ
เบิก จ่ า ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรือ การเบิก ใช้ เ ครื่อ งมือ ต่ า งๆ เป็ น ต้ น โดยได้ จ ัด ให้ ม ี
กระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติด ตามและสอบทานการทํา รายการระหว่า งกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีท่บี ริษัทอนุ มตั ิธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ท่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มผี ล
ผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยมื
ว ว่า มีก ารปฏิบ ัติเ ป็ น ไปตาม
การคํ้ า ประกัน บริษัท ได้ติด ตามให้ม นใจแล้
ั่
เงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชําระ
คืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
คําอธิ บาย บริษทั มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที ่ และลําดับขัน้ การอนุ มตั ใิ นแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทําไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการประกาศให้พนักงานทุก
ฝ่ายทราบโดยทัวกั
่ น และกําหนดให้ม ีการสอบทานความเหมาะสมอย่างสมํา่ เสมอ
รวมถึง มีม าตรการควบคุ ม ภายในทีก่ ํา หนดเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยมีก ารจัด ทํา
นโยบายและคู่มอื การปฏิบตั ิงานครอบคลุมทุ กกระบวนการเพือ่ เป็ นแนวทางให้ผู้ที ่
เกีย่ วข้องในหน้าทีง่ านต่างๆ นําไปถือปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
10.3 บริษัท กํ า หนดให้ก ารควบคุ ม ภายในมีค วามหลากหลายอย่า งเหมาะสม เช่น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษทั กําหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพือ่ เป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
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11. องค์ ก รเลื อ กและพัฒ นากิ จกรรมการควบคุ ม ทั ว่ ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม
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11.1 บริ ษั ท ควรกํ า หนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
คําอธิ บาย บริษทั มีการจํากัดสิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศซึง่ จะแบ่งแยก
ตามอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามแต่ละตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม
11.2 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วาม
เหมาะสม
11.3 บริ ษั ท ควรกํ า หนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ ม ี
ความเหมาะสม
11.4 บริษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาํ หนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาํ หนดไว้นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คําถาม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุ มตั ทิ ก่ี ําหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน
ฯลฯ เพือ่ ป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
คําอธิ บาย บริษทั มีการจัดทํานโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันซึง่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทตี ่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ บริษทั อยู่ระหว่าง
การจัดทําคู่มอื หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในรายละเอียดสําหรับการทําธุรกรรมกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพือ่ ให้สามารถนํ ามาใช้ได้จริงในทางปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผู้ท่ไี ม่มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั
เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at
arms’ length basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้
กําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ย่อย
หรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
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คําอธิ บาย บริษทั มีการจัดทํานโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมถึง
กํ า หนดแนวทางทีช่ ดั เจนในการส่ง ตัว แทนเข้า ไปเป็ น กรรมการและมีก ารกํ า หนด
ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการของบริษทั ย่อย
12.5 บริษัท กํ า หนดหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิด ชอบในการนํ า นโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การนํ าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุ ค ลากรที่ม ีค วามสามารถ รวมถึง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไ ขข้อ ผิด พลาด
ในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม
13.1 บริษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ทีม่ คี ุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน
13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
13.3 บริษั ท ดํ า เนิ น การเพื่อ ให้ ค ณะกรรมการมีข้ อ มู ล ที่ สํ า คัญ อย่ า งเพีย งพอสํ า หรับ
ใช้ประกอบการตัดสิน ใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ
คําอธิ บาย ก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั จะแจ้งกําหนดการ วัน เวลา
สถานที ่ และวาระทีจ่ ดั ประชุมให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้าทางอีเมล์ พร้อม
ทัง้ สอบถามถึงวาระทีก่ รรมการอยากเสนอเพิม่ เติม จากนัน้ จึงสรุปและจัดทําหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบโดยละเอียดในแต่ละวาระจะถูก
รวบรวมและส่งให้คณะกรรมการแต่ละคนอย่างเป็ นทางการล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการมี
ข้อมูลและระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอย่างเพียงพอเหมาะสม
13.4 บริษั ท ดํ า เนิ น การเพื่อ ให้ ก รรมการบริษัท ได้ ร ับ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม หรือ เอกสาร
ประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตํ่าตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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13.5 บริษัท ดํา เนิ น การเพื่อ ให้ร ายงานการประชุม คณะกรรมการมีร ายละเอีย ดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
คําอธิ บาย บริษทั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพือ่ การเปิดเผยข้อมูลให้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้
13.6 บริษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ท่ีไ ด้ร ับ แจ้ง จากผู้ส อบบัญ ชีห รือ ผู้ต รวจสอบภายในว่ า มีข้อ บกพร่ อ ง
ในการควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
14. อ ง ค์ ก ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
การควบคุมภายในที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คําถาม
14.1 บริษัท มีก ระบวนการสื่อ สารข้อ มู ล ภายในอย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ และมีช่ อ งทาง
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการควบคุมภายใน
คําอธิ บาย การสือ่ สารข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในบริษทั มี
หลายช่องทาง เช่น การประชุมประจําแผนก การประชุมฝ่ายบริหารประจําเดือน การ
ติดต่อกันโดยโทรศัพท์ อีเมล์ ปิ ดบอร์ดประกาศ รวมถึงระบบอินทราเน็ตกลางในการ
ดูแลจัดการ นโยบาย และเอกสารควบคุมต่างๆ (controlled document) ฯลฯ
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือ
สอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จากผู้บริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารตามที่ ค ณะกรรมการร้ อ งขอ การจั ด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษั ท จัด ให้ ม ี ช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เ ศษหรื อ ช่ อ งทางลับ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
คําอธิ บ าย บริษัทมีช่องทางในการเปิ ดรับเรือ่ งร้องเรียนสําหรับให้ผู้ทีต่ ้องการแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั เองได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อ
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แจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั หรือทางอีเมล์กลางของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ดู แ ลโดยเลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ จดหมายปิ ด ผนึ ก หรือ ตู้ร ับ เรือ่ ง
ร้องเรียน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม
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15.1 บริษทั มีกระบวนการสือ่ สารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการควบคุม ภายใน เช่น จัด ให้ม ี
เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น
คําอธิ บาย บริษทั มีการแต่งตัง้ ผูม้ อี ํานาจรายงานสารสนเทศทีส่ าํ คัญต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี้ ยัง มีช่อ งทางในการเปิ ดรับ เรือ่ งร้อ งเรียนสํา หรับ ให้ผู้ที ่
ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั เองได้หลายช่องทาง
เช่น ติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั หรือทางอีเมล์กลางของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ดูแลโดยเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ จดหมายปิ ดผนึก หรือตู้รบั
เรือ่ งร้องเรียน
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก
องค์ก รสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจ ริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดําเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้าม
ฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บ ั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ เช่ น กํ า หนดให้แ ต่ ล ะส่ว นงานติด ตามการปฏิบ ัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
คําอธิ บาย อ้างถึงข้อ 1.3.3
16.2 บริษั ท จัด ให้ ม ีก ารตรวจสอบการปฏิ บ ัติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
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คําอธิ บาย ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ภายในทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ และมอบหมายให้ทําหน้าทีภ่ ายใต้ขอบเขต
ตามแผนงานประจําปีทมี ่ กี ารพิจารณากําหนดไว้
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
16.4 ดํา เนิ น การติด ตามและประเมิน ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ท่ีม ีค วามรู้แ ละ
ความสามารถ
16.5 บริษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คํา อธิ บ าย ผลของการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในหรือข้อบกพร่องในระบบ
ควบคุมภายในทีผ่ ู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบจะได้รบั การแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั
ผ่านทางคณะกรรมตรวจสอบเพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลาและสมํา่ เสมอ
16.6 บ ริ ษั ท ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่ ง
รวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย
ทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ า ยบริห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท โดยพลัน ในกรณี ท่ีเ กิ ด
เหตุ การณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่าฝื น
กฎหมาย หรือมีการกระทําทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปญั หา (แม้วา่ จะ
ได้ เ ริ่ม ดํ า เนิ น การจัด การแล้ ว ) ต่ อ คณะกรรมการบริษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบ หน้ า ในการปรับ ปรุ ง ข้อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระสํ า คัญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่

