เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั เอแอลที เทเลคอม จากัด และบริ ษทั ย่อย
สาหรับงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

แบบประเมินนี้จดั ทำโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ซึง่ เป็ นควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1. คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1. กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำง ๆ
1.1.2. กำรปฏิบตั ติ ่อคู่คำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
1.2. มีขอ้ กำหนดที่เป็ นลำยลักษณ์อ ักษรให้ผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มี ข้ อ ก ำหนดเกี่ ย วกับ จริย ธรรม (code of conduct) ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรและ
พนักงำน ทีเ่ หมำะสม
คาอธิ บาย บริษทั จัดทำจรรยำบรรณธุรกิจเพือ่ ใช้เป็ นแนวทำงในกำรสร้ำงเสริม
กำรบริห ำรงำนอย่ ำ งมีธ รรมำภิ บ ำลของผู้บ ริห ำรและพนั ก งำนทุ ก คน ซึ ง่
จรรยำบรรณธุรกิจ ดังกล่ ำวจะถู ก น ำไปถือปฏิบ ัติกบั บริษัท ในเครือของกลุ่ ม
บริษัท ด้วย โดยจรรยำบรรณธุรกิจ ของบริษัท ได้รบั กำรอนุ มตั ิโดยทีป่ ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั เมือ่ วันที ่ 15 มิถุนำยน 2558
1.2.2 มีข้อกำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนปฏิบ ัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอั
่ นทำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน
รับ ทรำบ เช่ น รวมอยู่ ในกำรปฐมนิ เทศพนั ก งำนใหม่ ให้พ นั ก งำนลงนำม
รับทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code
of conduct ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
คาอธิ บาย ข้อกำหนดในจรรยำบรรณธุรกิจรวมถึง บทลงโทษได้ถูกสือ่ สำรให้
ผู้บ ริห ำรและพนั ก งำนทุ ก ระดับ รับ ทรำบผ่ ำ นกำรจัด อบรม กำรปฐมนิ เทศ
พนักงำนใหม่ รวมถึงปิ ดประกำศไว้ให้ทรำบโดยทัวกั
่ น
1.3. มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนกำกับ
ดูแลกำรปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร

ใช่

ไม่ใช่














































คาถาม
คาอธิ บาย บริษทั ได้มกี ำรจัดทำจรรยำบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนเป็ นทีเ่ รียบร้อย โดยปั จจุบนั บริษทั มีกำรกำหนดแผนงำน
หรือมำตรกำรทีช่ ดั เจนในกำรประเมินและติดตำมผล รวมถึงกำหนดระยะเวลำ
เพือ่ ทบทวนจรรยำบรรณธุรกิจให้ชดั เจน
1.4. มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมซื่อตรง
และกำรรักษำจรรยำบรรณ
1.4.1. มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม
คาอธิ บาย อ้ำงถึงข้อ 1.3.3
1.4.2. มีก ระบวนกำรที่ ท ำให้ ส ำมำรถลงโทษหรือ จัด กำรกับ กำรฝ่ ำฝื น ได้ อ ย่ ำ ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอันควร
1.4.3. มีกำรแก้ไขกำรกระทำที่ขดั ต่ อหลัก ควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณ
อย่ำงเหมำะสม และภำยในเวลำอันควร

ใช่



ไม่ใช่













2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ ์
อำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน
คาอธิ บาย บริษัทระบุอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรแต่ละชุด ซึง่ เป็ นไปตำมหลักกำรทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำทีใ่ น
กำรกำกับดูแลกำรทำงำนของฝ่ ำยบริหำร
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
คาอธิ บาย บริษทั มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน โดยถือเป็ น KPI
ในกำรวัด ผลกำรดำเนิ น งำนของแต่ ละฝ่ ำยทีเ่ กีย่ วข้อ งในแต่ ละด้ำนตำมระบบกำร
บริห ำรงำนและประเมิน ในรูป แบบของ balance scorecard ซึง่ มีก ำรรำยงำนและ
ติดตำมในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสมำ่ เสมอเป็ นประจำทุกเดือน
2.3 คณะกรรมกำรก ำกับ ดู แ ลให้บ ริษั ท ก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรและ
ผู้ บ ริห ำรให้ ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย กฎบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบำทที่ ส ำคั ญ ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ใช่

ไม่ใช่













คาถาม
2.4 คณะกรรมกำรเป็ นผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีควำมเชี่ยวชำญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรื่องนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ ำเชื่อถือ และมี
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้ำที่
อย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนทีเ่ หมำะสมเพียงพอ
คาอธิ บ าย คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึง่ เป็ นผู้ทีม่ ีควำมรู้
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ กัน และมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั งิ ำนและใช้ดุลยพินิจ
ในกำรพิจำรณำเรือ่ งต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั ิเรื่องกำรควบคุมภำยในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสีย่ ง กิจกรรมกำร
ควบคุม ข้อมูลและกำรสือ่ สำร และกำรติดตำม

ใช่

ไม่ใช่













3. ฝ่ าย บ ริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โค รงส ร้ า งส าย ก ารรายงาน ก ารก าห น ด อ าน าจใน ก ารสั ง่ ก ารแล ะ
ความรับผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรทีส่ นับสนุ นกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุ รกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัด ให้มีก ำร
ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึง่ ทำให้
เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขน้ึ ตรงกับกรรมกำร
ตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
คาอธิ บาย บริษทั มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนออกเป็ นแต่ละฝ่ ำยและสำยงำน
ธุรกิจ โดยมีกำรจัดทำโครงสร้ำงองค์กรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ในกำรปฏิบตั งิ ำนแต่ละ
หน่ วยงำนจะมีกำรทำงำนทีส่ อดคล้องสัมพันธ์กนั เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
ซึง่ มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีก่ นั อย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรตรวจสอบระหว่ำงกัน
3.1 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
เกีย่ วกับอำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้อมูล
3.2 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน

ใช่

ไม่ใช่













4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คาถาม
4.1 บริษทั มีนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั เิ พื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั ินัน้
อย่ำงสม่ำเสมอ
4.2 บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกร
ทีม่ ผี ลกำรปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลงำนไม่บรรลุเป้ ำหมำย รวมถึง
กำรสือ่ สำรกระบวนกำรเหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบ
คาอธิ บาย บริษัทใช้ดชั นีช้วี ดั ประสิทธิภำพกำรทำงำน (KPI) ในกำรประเมินผลงำน
ซึง่ มีกำรกำหนดและประกำศให้พนักงำนได้ทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี้เพือ่ ใช้ในกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและเป็ นแรงจูงใจในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน
4.3 บริษทั มีกระบวนกำรแก้ไขปั ญหำหรือเตรียมพร้อมสำหรับกำรขำดบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ
4.4 บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จัดระบบทีป่ รึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคัญ
คาอธิ บาย บริษัทได้ปรับกระบวนกำรทำงำนของแต่ละส่วนงำน เพือ่ ให้กำรทำงำนมี
ควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ และจัดสรรพนักงำนให้มโี อกำสปฏิบตั งิ ำนในส่วนงำนที ่
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมชำนำญในงำนนัน้ ๆ เป็ นอย่ำงดี สอดคล้องกับแผนกำรสืบ
ทอดงำนในทุกส่วนงำน

ใช่

ไม่ใช่





















5. องค์ก รก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคนมี
ควำมรับผิดชอบต่ อกำรควบคุม ภำยใน และจัดให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำร
ปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี ำเป็ น
คาอธิ บาย คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดให้มกี ำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน
โดยว่ ำ จ้ ำ งผู้ ต รวจสอบจำกภำยนอกภำยใต้ ก ำรก ำกับ ดู แ ลและรำยงำนตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงสมำ่ เสมอ โดยประเด็นข้อบกพร่องทีต่ รวจพบจำกกำร
ตรวจสอบถูกกำหนดเป็ นหนึง่ ดัชนีช้วี ดั ประสิทธิภำพกำรทำงำนของแต่ละฝ่ ำยด้วย
5.2 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรกำหนดตัวชี้วดั ผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และ
กำรให้รำงวัล ทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยำวของบริษทั

ใช่

ไม่ใช่









คาถาม
5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้
สำมำรถเชื่อมโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้วย
5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรได้พจิ ำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันทีม่ ำกเกินไปในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละคน

ใช่

ไม่ใช่









การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษทั สำมำรถปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสมกับธุรกิจ
ในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดง
ถึงสิทธิหรือภำระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษทั กำหนดสำระสำคัญของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปั จจัยทีส่ ำคัญ เช่น
ผูใ้ ช้รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงิน ของบริษัท สะท้อนถึงกิจ กรรมกำรดำเนิ น งำนของบริษัท อย่ำ ง
แท้จริง
คาอธิ บาย บริษัทจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยปฏิบตั ิตำมหลักกำรบัญชีทรี ่ บั รอง
ทัวไปอย่
่
ำงครบถ้วน ซึง่ ผ่ ำนกำรตรวจสอบ/สอบทำนจำกผู้สอบบัญ ชีทไี ่ ด้รบั ควำม
เห็นชอบโดยสำนักงำน ก.ล.ต.
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุ มตั ิและสื่อสำรนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสีย่ งให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
ค าอธิ บ าย บริษั ท มีก ำรจัด ท ำนโยบำยกำรบริห ำรควำมเสีย่ งซึง่ ได้รบั อนุ ม ัติโดย
คณะกรรมกำรบริษัท แล้ว อย่ ำ งเป็ น ทำงกำรเมือ่ วัน ที ่ 15 มิถุ น ำยน 2558 เพือ่ เป็ น
มำตรฐำนในกำรระบุ ประเมิน และจัดกำรควำมเสีย่ ง ซึง่ มีกำรสือ่ สำรให้ผู้ทเี ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ระดับบริหำรและพนักงำนตระหนักและเข้ำใจผ่ำนกำรจัดอบรมโดยผูเ้ ชีย่ วชำญจำก
ภำยนอก โดยในทำงปฏิบตั ิ บริษัทมีกำรระบุและตอบสนองควำมเสีย่ งอยู่แล้วทัง้ ใน
ระดับองค์กร เช่น กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลีย่ นระหว่ำงบริษัทในเครือ
โดยมีเงินฝำกในรูป FCD หรือในระดับส่วนงำน เช่น กำรวำงแผนและเตรียมกำรในแต่
ละ project งำนผ่ำนกำร kick off meeting ก่อนเริม่ โครงกำร และ weekly meeting เพือ่

ใช่

ไม่ใช่

















คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ปรึกษำและจัดกำรปั ญหำในระหว่ำงกำรบริหำรโครงกำร
7. องค์ ก รระบุ และวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้
อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัท ระบุ ค วำมเสี่ย งทุ ก ประเภทซึ่ง อำจมีผ ลกระทบต่ อ กำรดำเนิ น ธุ รกิจ ทัง้ ระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ
7.2 บริษั ท วิเครำะห์ ค วำมเสี่ย งทุ ก ประเภทที่อ ำจเกิด จำกทัง้ ปั จ จัย ภำยในและปั จ จัย
ภำยนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำน กำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คาอธิ บาย บริษัทได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยในระดับองค์กร ฝ่ ำยบริหำรมีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัย
คุกคำมของธุรกิจ (SWOT analysis) ซึง่ วิเครำะห์ทงั ้ ปั จจัยภำยนอก และปั จจัยภำยในที ่
อำจมีผลกระทบต่อเป้ ำหมำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั
7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
7.4 บริษัทได้ประเมินควำมสำคัญ ของควำมเสีย่ ง โดยพิจำรณำทัง้ โอกำสเกิดเหตุ กำรณ์
และผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
7.5 บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบตั ิงำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับ
ควำมเสี่ย งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสี่ย ง (reduction) กำรหลีก เลี่ย งควำม
เสีย่ ง (avoidance) หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ ง (sharing)

ใช่

ไม่ใช่



















8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น
กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน่ กำรที่
ผู้บ ริห ำรสำมำรถฝ่ ำฝื น ระบบควบคุ ม ภำยใน (management override of internal
controls) กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยงำนทีส่ ำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
คาอธิ บาย บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อควำมเสียงด้
่ ำนกำรทุจริต โดยมีกำรจัดทำนโยบำย
กำรต่ อต้ำนกำรทุ จริตอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร รวมถึงกำรกำหนดระบบควบคุ ม
ภำยในทีด่ เี พียงพออันจะช่วยป้ องกันและตรวจพบกำรทุจริตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ใช่



ไม่ใช่



คาถาม
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้
ของเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่
เหมำะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ ำหมำยยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกินควำมเป็ นจริงจนทำให้เกิด
แรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น
8.3 คณ ะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณ ำและสอบถำมผู้ บ ริ ห ำรเกี่ ย วกั บ โอกำส
ในกำรเกิดทุจริต และมำตรกำรทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต
8.4 บริษั ท ได้ส่อื สำรให้พ นั ก งำนทุ ก คนเข้ำ ใจและปฏิบ ัติต ำมนโยบำยและแนวปฏิบ ัติ
ทีก่ ำหนดไว้

ใช่

ไม่ใช่













9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรทำธุรกิจ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ กำรควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินกำรเปลีย่ นแปลงผูน้ ำองค์กร ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อ
กำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่













การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมี มาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษัทมีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง และลักษณะเฉพำะของ
องค์ ก ร เช่ น สภำพแวดล้ อ ม ควำมซับ ซ้ อ นของงำน ลัก ษณะงำน ขอบเขตกำร
ดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะอื่นๆ

ใช่



ไม่ใช่



คาถาม
10.2 บริษั ท มีม ำตรกำรควบคุ ม ภำยในที่ก ำหนดเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับ
ธุ รกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัด ซื้อ และกำรบริห ำรทัว่ ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต
อำนำจหน้ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม
เพื่อให้สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนดขนำดวงเงินและอำนำจอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริหำรแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในกำรอนุ มตั โิ ครงกำรลงทุน ขัน้ ตอนกำรจัดซือ้ และ
วิธกี ำรคัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ ขัน้ ตอนกำร
เบิ ก จ่ ำ ยวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรือ กำรเบิ ก ใช้ เ ครื่อ งมื อ ต่ ำ งๆ เป็ นต้ น โดยได้ จ ัด ให้ มี
กระบวนกำรสำหรับกรณีต่ำง ๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในกำร
ติด ตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำ งกัน หรือรำยกำรที่อ ำจมีค วำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ท่บี ริษัทอนุ มตั ิธุรกรรมหรือทำสัญ ญำกับผู้ท่เี กี่ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริษทั ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซือ้ ขำยสินค้ำ กำรให้กยู้ มื
กำรค้ ำ ประกัน บริษั ท ได้ติด ตำมให้ ม ัน่ ใจแล้ว ว่ ำ มีก ำรปฏิบ ัติเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตำมกำรชำระ
คืนหนี้ตำมกำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น
คาอธิ บาย บริษทั มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที ่ และลำดับขัน้ กำรอนุ มตั ใิ นแต่ละ
ระดับไว้อย่ำงชัดเจน โดยจัดทำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรประกำศให้พนักงำนทุก
ฝ่ ำยทรำบโดยทัวกั
่ น และกำหนดให้มีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมอย่ำงสมำ่ เสมอ
รวมถึง มีม ำตรกำรควบคุ ม ภำยในทีก่ ำหนดเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ักษร โดยมีก ำรจัด ท ำ
นโยบำยและคู่มือกำรปฏิบ ัติงำนครอบคลุม ทุกกระบวนกำรเพือ่ เป็ นแนวทำงให้ผู้ที ่
เกีย่ วข้องในหน้ำทีง่ ำนต่ำงๆ นำไปถือปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงถูกต้อง
10.3 บริษัท ก ำหนดให้ก ำรควบคุ ม ภำยในมีค วำมหลำกหลำยอย่ ำงเหมำะสม เช่ น กำร
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้ องกันและติดตำม
10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั
หน่วยธุรกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
10.5 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่ อไปนี้ ออกจำกกัน โดย
เด็ดขำด เพื่อเป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่



ไม่ใช่
































11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จกรรมการควบคุ ม ทั ว่ ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษั ท ควรก ำหนดควำมเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ ำ งกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ในกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่
คาอธิ บาย บริษทั มีกำรจำกัดสิทธิใ์ นกำรเข้ำถึงข้อมูลระบบสำรสนเทศซึง่ จะแบ่งแยก
ตำมอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมแต่ละตำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม
11.2 บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำม
เหมำะสม
11.3 บริษั ท ควรก ำหนดกำรควบคุ ม ด้ ำ นควำมปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ควำมเหมำะสม
11.4 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม

ใช่

ไม่ใช่

















12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุมตั ทิ ก่ี ำหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงำน
ฯลฯ เพื่อป้ องกันกำรหำโอกำสหรือนำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
คาอธิ บาย บริษัท มีกำรจัดทำนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ซึง่ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ทตี ่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจำกนี้ บริษัท อยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำคู่มือ หรือขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนในรำยละเอียดสำหรับ กำรท ำธุรกรรมกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพือ่ ให้สำมำรถนำมำใช้ได้จริงในทำงปฏิบตั ิ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12.2 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุ มตั ิธุรกรรมกระทำโดยผู้ท่ไี ม่มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั
เป็ นสำคัญ และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรที่กระทำกับบุคคลภำยนอก (at
arms’ length basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้
กำหนดแนวทำงให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริ ษัทย่อย
หรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ

ใช่

ไม่ใช่

















คาถาม
คาอธิ บาย บริษัทมีกำรจัดทำนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึง
ก ำหนดแนวทำงทีช่ ัด เจนในกำรส่ง ตัว แทนเข้ำ ไปเป็ น กรรมกำรและมีก ำรก ำหนด
ขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย
12.5 บริษั ท ก ำหนดหน้ ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร
ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดย
บุ ค ลำกรที่มีค วำมสำมำรถ รวมถึง กำรครอบคลุ ม กระบวนกำรแก้ไขข้อ ผิด พลำด
ในกำรปฏิบตั งิ ำน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยู่เสมอ

ใช่

ไม่ใช่













ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ ้องกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร ทีม่ คี ุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน
13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของ
ข้อมูล
13.3 บริษั ท ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมกำรมี ข้ อ มู ล ที่ ส ำคัญ อย่ ำ งเพี ย งพอส ำหรับ
ใช้ป ระกอบกำรตัด สิน ใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่สำคัญ เช่น รำยละเอีย ดของเรื่องที่เสนอ
ให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทำงเลือกต่ำงๆ
คาอธิ บาย ก่อนกำรประชุมในแต่ละครัง้ เลขำนุ กำรบริษทั จะแจ้งกำหนดกำร วัน เวลำ
สถำนที ่ และวำระทีจ่ ดั ประชุมให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบล่วงหน้ำทำงอีเมล์ พร้อม
ทัง้ สอบถำมถึงวำระทีก่ รรมกำรอยำกเสนอเพิม่ เติม จำกนัน้ จึงสรุปและจัดทำหนังสือ
เชิญประชุม ซึง่ หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบโดยละเอียดในแต่ละวำระจะถูก
รวบรวมและส่งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนอย่ำงเป็ นทำงกำรล่วงหน้ำ เพือ่ ให้กรรมกำรมี
ข้อมูลและระยะเวลำสำหรับกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอเหมำะสม
13.4 บริษั ท ด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ ก รรมกำรบริษั ท ได้ ร ับ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม หรือ เอกสำร
ประกอบกำรประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

ใช่

ไม่ใช่

















คาถาม
13.5 บริษัท ดำเนิ น กำรเพื่อ ให้รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของ
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมกำรในเรื่องที่พจิ ำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
คาอธิ บาย บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนเพือ่ กำรเปิ ดเผยข้อมูลให้
มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์มำกขึ้น
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ท่ีไ ด้ร ับ แจ้ง จำกผู้ ส อบบัญ ชี ห รือ ผู้ ต รวจสอบภำยในว่ ำ มีข้อ บกพร่ อ ง
ในกำรควบคุมภำยใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ใช่












14. อ งค์ ก รสื่ อ ส า รข้ อ มู ล ภ า ย ใน อ งค์ ก ร ซึ่ งรว ม ถึ งวั ต ถุ ป ระ ส ง ค์ แ ล ะค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
การควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษั ท มี ก ระบวนกำรสื่อ สำรข้ อ มู ล ภำยในอย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ และมี ช่ อ งทำง
กำรสือ่ สำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน
คาอธิ บาย กำรสือ่ สำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยในบริษทั มี
หลำยช่องทำง เช่น กำรประชุมประจำแผนก กำรประชุม ฝ่ ำยบริหำรประจำเดือน กำร
ติดต่อกันโดยโทรศัพท์ อีเมล์ ปิ ดบอร์ดประกำศ รวมถึงระบบอินทรำเน็ตกลำงในกำร
ดูแลจัดกำร นโยบำย และเอกสำรควบคุมต่ำงๆ (controlled document) ฯลฯ
14.2 บริษั ท มีก ำรรำยงำนข้อ มู ล ที่ส ำคัญ ถึ ง คณะกรรมกำรบริษั ท อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ และ
คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำน หรือ
สอบทำนรำยกำรต่ำงๆ ตำมทีต่ ้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
สำมำรถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกที่ได้รบั จำกผู้บริหำร รวมทัง้ กำรติดต่อสอบถำม
ข้อมูลจำกผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจัดประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ผู้ บ ริ ห ำรตำมที่ ค ณ ะกรรมกำรร้ อ งขอ กำรจั ด กิ จ กรรมพบปะหำรื อ ระหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้น
14.3 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่อ สำรพิ เ ศษหรือ ช่ อ งทำงลั บ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ ำ ง ๆ
ภำยในบริษทั สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกีย่ วกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่ำงปลอดภัย
คาอธิ บ าย บริษัท มีช่องทำงในกำรเปิ ดรับ เรือ่ งร้องเรีย นสำหรับให้ผู้ทีต่ ้องกำรแจ้ง
ข้อมูลหรือเบำะแสทัง้ จำกภำยนอกและภำยในบริษัทเองได้หลำยช่องทำง เช่น ติดต่อ

ใช่

ไม่ใช่













คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

แจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษทั หรือทำงอีเมล์กลำงของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซึง่ ดู แ ลโดยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จดหมำยปิ ด ผนึ ก หรือ ตู้ ร ับ เรือ่ ง
ร้องเรียน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อ สนับ สนุ นกำรควบคุ มภำยใน เช่ น จัดให้มี
เจ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
คาอธิ บาย บริษทั มีกำรแต่งตัง้ ผูม้ อี ำนำจรำยงำนสำรสนเทศทีส่ ำคัญต่อตลำดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย นอกจำกนี้ ยัง มีช่ อ งทำงในกำรเปิ ด รับ เรือ่ งร้อ งเรียนสำหรับ ให้ผู้ที ่
ต้องกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสทัง้ จำกภำยนอกและภำยในบริษัทเองได้หลำยช่องทำง
เช่น ติดต่อแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซด์ของบริษทั หรือทำงอีเมล์กลำงของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ ดูแลโดยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ จดหมำยปิ ดผนึก หรือตู้รบั
เรือ่ งร้องเรียน
15.2 บริษัทจัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอก
องค์ก รสำมำรถแจ้งข้อ มูลหรือ เบำะแสเกี่ย วกับ กำรฉ้ อฉลหรือทุ จริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษทั ได้อย่ำงปลอดภัย

ใช่

ไม่ใช่









ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำม
ฝ่ ำยบริ ห ำรและพนั ก งำนปฏิ บ ั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ เช่ น ก ำหนดให้ แ ต่ ล ะส่ว นงำนติด ตำมกำรปฏิบ ัติ และรำยงำน
ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตั ิ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น
คาอธิ บาย อ้ำงถึงข้อ 1.3.3





16.2 บริษั ท จัด ให้ มี ก ำรตรวจสอบกำรปฏิ บ ั ติ ต ำมระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ว ำงไว้
โดยกำรประเมินตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน





คาถาม
คาอธิ บาย ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทได้รบั กำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบ
ภำยในทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ และมอบหมำยให้ทำหน้ำ ทีภ่ ำยใต้ขอบเขต
ตำมแผนงำนประจำปี ทมี ่ กี ำรพิจำรณำกำหนดไว้
16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั
16.4 ดำเนิ น กำรติด ตำมและประเมิน ผลระบบกำรควบคุ ม ภำยใน โดยผู้ท่ีมีค วำมรู้แ ละ
ควำมสำมำรถ
16.5 บริษทั กำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
คาอธิ บ าย ผลของกำรตรวจสอบจำกผู้ต รวจสอบภำยในหรือข้อ บกพร่องในระบบ
ควบคุมภำยในทีผ่ ู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบจะได้รบั กำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ผ่ำนทำงคณะกรรมตรวจสอบเพือ่ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงทันเวลำและสมำ่ เสมอ
16.6 บ ริ ษั ท ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ต รว จ สอบ ภ ำย ใน ป ฏิ บ ั ติ ห น้ ำที่ ต ำม ม ำต รฐำน สำก ล
กำรปฏิ บ ั ติ ง ำนวิ ช ำชี พ กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ใช่















17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่ ง
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อ
ติดตำมแก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึน้ แตกต่ำงจำกเป้ ำหมำย
ทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ำยบริห ำรต้ อ งรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริษั ท โดยพลัน ในกรณี ท่ีเ กิด
เหตุ กำรณ์ ห รือสงสัยว่ำมีเหตุ กำรณ์ ทุจริต อย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ิท่ฝี ่ ำฝื น
กฎหมำย หรือมีกำรกระทำที่ผดิ ปกติอ่นื ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะ
กำรเงินของบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้ว่ำจะ
ได้ เ ริ่ม ด ำเนิ น กำรจัด กำรแล้ ว ) ต่ อ คณะกรรมกำรบริษั ท /คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ในกำรปรับ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสำระส ำคั ญ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่

















