แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 ตุลาคม 2558
แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท ที่มี
ประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท และผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ
ในการดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัท ใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับ
ให้ เ ข้ า ใจง่ า ยขึ้ น รวมทั้ ง เหมาะสมกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย ซึ่ ง ค าถามหลั ก ยั ง แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น
เช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นงานของบริษั ท อย่ า งมี นัย ส าคั ญ การประเมินดังกล่าวควรผ่ านการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกาหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า
บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยัง
ไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย

1

เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)
สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบ้ ริหารการเงิน (Financial Executives
Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนัก
บัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมี
จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย
การปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทาง
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
ผลประโยชน์ นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับ
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจใน
ผู้บริหารและพนักงานและนโยบายต่อต้าน
เรื่องต่าง ๆ
คอร์รัปชั่น ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานทั้งองค์กร
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ โดยการติดบอร์ดปิดประกาศ ของ
บริษัท

1.2 มีข้ อก าหนดที่เป็ นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและ 
พนั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ ตรงและรั ก ษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม (Code of
Conduct) ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์
รัปชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มี บ ทลงโทษที่ เ หมาะสมหากมี ก ารฝ่ า ฝื น
ข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้น
ให้ผู้ บริหารและพนัก งานทุกคนรับทราบ เช่น
รวมอยู่ ใ นการปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ ใ ห้
พนั ก งานลงนามรั บ ทราบข้ อ ก าหนดและ
บทลงโทษเป็ น ประจ าทุ ก ปี รวมทั้ ง มี ก าร
เผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม 
Code of Conduct
2

บริษัทได้สื่อสารถึงคู่มือหลักการ นโยบายต่างๆ
ตามคาชี้แจงใน ข้อ 1.1 ให้พนักงานทั้งองค์กร
รับทราบ

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด เข้ามา
ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งได้ทาการตรวจและ
ประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแล

บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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คาถาม
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบัติ (Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร

ใช่ ไม่ใช่

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่า
ฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือ
จัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

หมายเหตุ
กิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจ นโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
สาหรับผู้บริหารและพนักงานและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นดังกล่าวด้วย ซึ่งบริษัท สู่
ความสาเร็จ จากัด มีความเป็นอิสระไม่มีการถือ
หุ้นระหว่างกัน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบภายใน เพราะหัวหน้าทีม
ตรวจสอบ(นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย) ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
สากล(CIA) และได้จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบภายในส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสละครั้ง
บริษัทกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้แก่ การตรวจสอบ การรายงาน
ผู้บังคับบัญชา การกาหนดมาตรการการ
ดาเนินการ โดยระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของบริษัท

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
ใช่ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
2.1 มีการ
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้มีคู่มือกาหนดอานาจอนุมัติของคณะกรรมการ
กาหนด
และผู้บริหารแต่ละระดับ เป็นลายลักษณ์อักษร
บทบาท
หน้าที่ของ
คณะกรรม
การแยก
จากฝ่าย
บริหาร
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ใช่ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
โดยได้
สงวนสิทธิ์
อานาจ
เฉพาะของ
คณะกรรม
การไว้
อย่าง
ชัดเจน
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติเป้าหมาย งบประมาณและแผนงานประจาปี โดยในการประชุมจะมี
2.2
วาระกากับดูแลติดตามผลการดาเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณในการประชุมทุกครั้ง โดย
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและว
คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3

 บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ทุกรายไตรมาส โดยกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้
คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีวาระการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในทุกครั้ง

2.4

 คณะกรรมการของบริษัทมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพเช่นงานวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท งานบัญชี งานบริหารธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถให้คาแนะนาที่
คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2.5

 บริษัทฯให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก โดยกาหนดจานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ กลต.ไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ แล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจนโยบายจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร

2.6



และพนักงานและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงบริษัทฯได้สรรหากรรมการอิสระให้เป็นไปตามคู่มือและ
นโยบายดังกล่าวแล้ว
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบ
การตรวจสอบภายใน(Internal Audit) ตามแนวทางปฏิบัติของ COSO และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี
คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซ
ประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
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3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการ และความรับผิดชอบ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 ผู้บริหารระดับสูงได้จัดทาผังโครงสร้างองค์กร
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้กาหนดให้มีการแบ่งแยก
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย
หน้าที่อย่างเหมาะสมแล้ว
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ
ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ
และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
 บริษัทกาหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท
บัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึงระบุสายการ
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
บังคับบัญชาไว้ในเอกสาร Job Description ทุก
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
ตาแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และ  บริษัทมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในที่
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่3/2558 นอกจากนี้
บริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ระบุขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ใน
คู่มืออานาจอนุมัติซึ่งได้ผ่านการอนุมัติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงมีเอกสาร
Job Description ที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของทุกตาแหน่งงาน

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทได้กาหนดให้มีกระบวนการสรรหา
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา
คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ Job
และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
Specification ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสาร Job
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
Description มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร/
พนักงาน อย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรม
วิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่าเสมอ

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 
ให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้
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ประจาปี นอกจากนี้บริษัทยังมีการสารวจความ
พึงพอใจพนักงานทุกปี เพื่อปรับปรุงสวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมในการทางานต่างๆ
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานปีละ 2 ครั้ง และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง การปรับ
เงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
รวมถึงใช้ในการจัดทาแผนฝึกอบรมพนักงานงาน
ด้วย

ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
สาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) ที่สาคัญ





บริษัทมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับองค์กรอื่น นอกจากนี้ได้มี
การพัฒนาให้พนักงานสามารถทางานทดแทนกัน
ได้ รวมถึงมีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ตาแหน่งงาน (Succession Plan) เป็นลายลักษณ์
อักษร
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.1, 4.2



ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.3

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานตระหนักตามระบบ
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการ
การควบคุมภายใน โดยสื่อสารผ่านการประชุม
สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจ
ต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข
สอบภายในจากภายนอก เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไป
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จาเป็น


5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว
ของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการ 
ให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยง
กับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในด้วย

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการ
สร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน
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ตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกาหนด
นอกจากนี้มีผู้ตรวจสอบภายในประจาภายใน
องค์กรทาหน้าที่ติดตามและรายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไว้ใน
เอกสาร Job Description ทุกตาแหน่งงาน โดยให้
พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ

บริษัทจะนาผลการตรวจสอบภายในมาใช้ในการ
ประเมินผลพนักงานประจาปีด้วย โดยอาจจะให้
น้าหนักที่เหมาะสม เช่น 5% หรือ 10% เป็นต้น

บริษัทได้ให้มีการสารวจความพึงพอใจพนักงาน
ทุกปี มีกล่องรับความคิดเห็น มีคณะกรรมการ
สถานประกอบการ มีการประชุมพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานระยองและโรงงานบางพลี

คาถาม

หมายเหตุ

ใช่ ไม่ใช่

ทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาหรือแรงกดดัน
ต่างๆ จากพนักงาน โดยที่ผ่านมาไม่พบปัญหาแรง
กดดันดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  บริษัท ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท ANS Audit
จากัดซึ่งอยู่ในตารางรายชื่อที่ทางสานักงาน กลต.
โดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดย
ให้ความเห็นชอบ และรายงานการตรวจสอบบัญชี
แสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง
ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวสาหรับงบการเงิน
เปรียบเทียบปีล่าสุด(ปี พ.ศ.2557 ก็เป็นรายงานที่
ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินมีความ
ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ควร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ถูกต้อง
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดย  บริษัท ให้ความสาคัญกับรายงานทางการเงิน โดย
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่
พิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน
เป็นตัวเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทุกกลุม่ ได้
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ประโยชน์อย่างครบถ้วน และสามารถใช้
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการ 
ดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความ 
เสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ตามวัตถุประสงค์
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 6.1 และ 6.2
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงโดยมี
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร ซึ่งได้ประสานงาน
ให้ฝ่ายงานต่างๆ จัดทาการค้นหาเหตุการณ์ที่มี
ความเสี่ยงในฝ่ายงานและประเมินระดับความ
เสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบของ
เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ในการตอบสนองสาหรับเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง
สูงก่อน รวมถึงจัดทาแผนงานหรือมาตรการ
รองรับความเสี่ยงต่างๆ ของหน่วยงานตนเอง และ
มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตาม
แผนกดังกล่าว เป็นประจาทุกเดือน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการนาเสนอรายงานดังกล่าว
ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่าง
สม่าเสมอ

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบ  ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
ต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย
งาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้ง  ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4

7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดย
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความ 
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น
(Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสี่ยง (Sharing)

ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4

ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์
รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (Management Override of Internal Controls)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มา
หรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายและงบประมาณใน
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
การดาเนินธุรกิจในการประชุมคณะกรรมการ
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
บริษัททุกไตรมาส
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ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผล
ของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว
ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้
สูงเกินความเป็นจริง จนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการ
ทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ 
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีวาระสอบถาม
ผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการประชุมทุก
ครั้ง
บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การบริหารความเสี่ยงให้พนักงานทราบผ่านการ
ประชุมย่อยของแต่ละหน่วยงาน

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร  ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่  ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
เพียงพอแล้ว
 ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 4.3, 4.5 และ 6.4
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
หมายเหตุ
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความ 
เสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน
ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ น ลาย 
ลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น มี นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมด้ า นการเงิ น การจั ด ซื้ อ และการ
บริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริต
ได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติ
ของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะระดั บ ขั้ น ตอนในการอนุ มั ติ
โครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้ น ตอนการเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ การเบิ ก ใช้
เครื่องมื อต่า งๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีก ระบวนการ
สาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทา
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขาย
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มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยง เนื่องจากได้ผ่านการทบทวนเป็นลาดับ
ขั้ น โดยผู้ บ ริห ารของหน่ว ยงาน คณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง จนถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท
นอกจากนี้ยังได้ระบุขั้นตอนการทางานและวิธีการ
ควบคุมดังกล่าว
บริษัทมีการจัดทาคู่มืออานาจอนุมัติดาเนินการ มี
การมอบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิ บั ติง านให้ ค รอบคลุ ม กิจ กรรมที่ สาคั ญ และ
สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนาไปใช้
ตรวจสอบก่อนการทาธุรกรรม เช่น มอบหมายให้
ฝ่ า ยบั ญ ชี แ ละ/หรื อ ฝ่ า ยการเงิ น ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ให้ ฝ่ายบัญชีจัดทา
รายงานแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เป็นต้น

คาถาม

ใช่ ไม่ใช่

สิ น ค้ า การให้ กู้ ยื ม การค้ าประกั น บริ ษั ท ได้
ติด ตามให้ มั่ น ใจแล้ ว ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มี
ผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นต้น
10.3 บ ริ ษั ท ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น มี ค ว า ม 
หลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น การควบคุ ม แบบ
Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม

10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับของ 
องค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3
ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



หมายเหตุ

บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดย
กาหนด เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกันและ
ติดตาม นอกจากนี้ยังได้ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์
Mango ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
งาน ทาให้เกิดการควบคุมระหว่างกัน โดยมีการ
กาหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนแต่ละระดับ
ตาแหน่งในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกากับดูแลการ
บริหารงานของบริษัทย่อยต่างๆ ด้วย โดยให้มี
ผู้ตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของทั้งบริษัทและบริษัท
ย่อยด้วย
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อนการอนุมัติ
รายการทุกครั้งกาหนดให้ต้องมีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mango ที่เชื่อมโยงการทา
รายการระหว่างหน่วยงาน โดยได้กาหนดสิทธิ์
พนักงานและผู้บริหารแต่ละคนแต่ละระดับ ใน
การบันทึก ตรวจสอบ และอนุมัติในระบบ
โปรแกรม Mango ดังกล่าว และมีการมอบหมาย
ให้ฝ่ายบัญชี และทุกฝ่ายงานรับผิดชอบในการ
ดูแลทรัพย์สินโดยให้มีการตรวจนับร่วมกับฝ่าย
บัญชีทุกปี

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Mango โดยได้มี
11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและ
งานข้อมูลของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน
การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
ตามความเหมาะสม รวมถึงกาหนดให้พนักงานมี
การเปลี่ยนรหัส Password อย่างน้อยทุก 6 เดือน
เอกสารแนบ 3 หน้า 12

คาถาม

ใช่ ไม่ใช่

11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของ 
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ 
พัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

หมายเหตุ
นอกจากนี้กาหนดให้มกี ารสารองข้อมูล (Back
up) ข้อมูลทุกระบบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ
รายเดือน ตามความสาคัญของข้อมูล รวมทั้งมี
แผนกาหนดการทดสอบข้อมูลสารองดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรด้วย
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวโดยมีการจัดหา การติดตั้งระบบเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่
เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินงานในปัจจุบัน
บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยการใช้งานระบบ
สารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้สื่อสารให้
พนักงานทุกคนทราบผ่านการประชุม และติด
บอร์ดประกาศด้วย
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 11.3

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรม  บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจ นโยบายจรรยาบรรณ นโยบายเกี่ยวกับการ
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
กากับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายบัญชี
จัดทารายการที่เกี่ยวโยงกันทุกเดือนและนาเสนอ
อนุมัติที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของ
ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ
เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนา
ประเทศไทย นอกจากนี้กาหนดให้จัดทารายงาน
แสดงรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อนาเสนอ
ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
กระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับ
บุคคลภายนอก (at Arms’ Length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของ 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้
บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
เอกสารแนบ 3 หน้า 13

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาทุกไตรมาส
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1

ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 10.4 และนอกจากนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีวาระ
พิจารณาผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายและแผนงานของบริษัท

ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
บริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)

12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนา
นโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและ
พนักงาน

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการ
นาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ





หมายเหตุ
ย่อยด้วย
บริษัทมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารและของพนักงานทุกตาแหน่งเป็นลายลัก
ษรอักษร รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุก
เดือน นอกจากนี้มีการใช้ตัวชี้วัดจากหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ พนักงานแต่ละตาแหน่งใน
แบบประเมินผลพนักงานประจาปีด้วย
มีการประชุมร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ในแต่ละระดับเพื่อกากับดูแลและสื่อสารนโยบาย
กระบวนการปฏิบัติของบริษัทรวมถึงกระบวนการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในที่ประชุม
ด้วย
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.6

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่
กาหนดไว้
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้ง  บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ดาเนินงาน โดยให้ผู้บริหารทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและ
เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแผนกเทคโนโลยี
เกี่ยวข้องต่องาน
สารสนเทศเป็นผู้สนับสนุน
 มีการนาเสนอเปรียบเทียบทางเลือกให้
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสินใจทุกครั้ง
รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
 บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
13.3 บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่
เรื่องต่างๆ นาเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ
สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางเลือกให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่
ตัดสินใจทุกครัง้
เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือ  บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการ รับผิดชอบใน
เรื่องดังกล่าวทุกครั้ง โดยที่ตัวเลขานุการได้รับการ
นัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่า
ตามที่กฎหมายกาหนด
เอกสารแนบ 3 หน้า 14

ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
13.5 บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึก
ข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการ
รายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น

13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วน
เป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไี่ ด้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้
ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 13.4

บริษัทได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
จัดเก็บเอกสารสาคัญให้เป็นระบบอย่างเหมาะสม
และปลอดภัย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้
เลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
เอกสารที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กร

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทจัดให้มีการกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
เหมาะสม เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
และการประชุมของฝ่ายงานต่างๆ โดยกาหนดให้

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ
เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร
รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
เอกสารแนบ 3 หน้า 15

ต้องมีบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกครั้ง
บริษัทมอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้ประสานงาน
คณะกรรมการ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ประสานงานผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภายในจากภายนอก

เป็นต้น
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ภายในบริษัท (Whistle-Blower Hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย



บริษัท จะได้มีก ารตั้ง กล่องรับความคิดเห็ น และ
ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่ เ ป็ น ความลั บ และ
ปลอดภั ย ถึ ง ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม
ภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง  บริษัทกาหนดให้มีกล่องรับความคิดเห็นของลูกค้า
และบุคคลภายนอกที่หน้าเคาน์เตอร์ สานักงาน
ลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นความลับและ
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต
ปลอดภัยถึงผู้บริหาร หรือประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยตรง
(Whistle-Blower Hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
 บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีจัดทารายงาน
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
แสดงรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกเดือนและนาเสนอ
จริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุก
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ครั้ง นอกจากนี้มขี ้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการ
งานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา
กากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการป้องกันความ
หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ  บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก
ภายนอก (บจก.สู่ความสาเร็จ) ซึ่งเป็นผูต้ รวจสอบ
ควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/
ที่ได้ใบประกาศ CIA รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียใน
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คาถาม
หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ใช่ ไม่ใช่

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ




16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม 
มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)

หมายเหตุ
กิจการของบริษัท โดยมีการกาหนดแผนการ
ตรวจสอบ (Audit plan) และขอบเขตการ
ตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ประจาปี ซึ่งพิจารณา
จากปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท
โดยได้นาส่งรายงานผลการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
มีการกาหนดแผนการตรวจสอบโดยระบุการ
ตรวจสอบไตรมาสละครั้ง หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถมอบหมายให้ ตรวจสอบ
เพิ่มเติมในกรณีพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงของบริษัทเกิดขึน้
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 และ 16.2
บริษัทได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องขึ้น
ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ได้กาหนดไว้ในผังโครงสร้างองค์กร
(Organization Chart) ขององค์กรแล้ว
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 และ 16.2

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ใช่ ไม่ใช่
คาถาม
หมายเหตุ
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม  กรณีมีเหตุการณ์สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท บริษัทมีนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องต้อง
ภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หาก
ดาเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหาร
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กาหนด
ทราบทันที นอกจากนี้ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมีวาระพิจารณาผลการ
ไว้อย่างมีนัยสาคัญ

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดย
พลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือ มีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
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ดาเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงาน
ทุกเดือน
กาหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมี
การกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี

ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทาง
การแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ
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นัยสาคัญ โดยให้ครอบคลุมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดาเนินการ
จัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร

