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เอกสำรแนบ 2
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กันยายน 2558

แบบประเมินนี้ จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดแนวนโยบายและมีเจตนารมณ์ให้การปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส อย่างเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร เช่น การปฏิ บัติหน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์, รักษาความลับของลูกค้า, การ
เจรจาต่อรองกับคู่คา้ อย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้, การดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมไม่
ใส่ ร้าย โจมตี คู่ แ ข่ งขัน เป็ นต้น โดยก าหนดให้ พ นัก งานทุ ก คนมี ห น้าที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
1.2

มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มี ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงาน
ที่เหมาะสม
คาอธิบาย
บริ ษัท ก าหนดประมวลจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ ร กิ จ (Code of Conduct and
Business Ethics) อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อาจก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่ อันทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อองค์กร
คาอธิบาย
- บริ ษทั มีกาหนดเกี่ยวกับการทางานด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งระบุอยูใ่ นข้อบังคับของบริ ษทั
- บริ ษ ัท มี ขอ้ ตกลงเกี่ ยวกับการป้ องกันความลับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถูกระบุ อยู่ในสัญ ญาจ้าง
พนักงานทุกฉบับ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่ กาหนดถึงอานาจในการกระทานิ ติกรรมใดๆ ของ
CEO ที่ อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง CEO หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์

หน้ าที่ 3

ใช่








ไม่ ใช่

1.3

คาถาม
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
คาอธิบาย
บริ ษทั มี ขอ้ กาหนดบทลงโทษทั้งทางวินัยของบริ ษทั และกฎหมาย อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
1.2.4 มี การสื่ อ สารข้อ ก าหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ ก คน
รับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct
ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
คาอธิบาย
- มี ป ระกาศข้อ ก าหนดผ่ านป้ ายประกาศ (บอร์ ด ) ของบริ ษ ัท และให้ พ นัก งานลงนาม
รับทราบภายหลัง
- กรณี พนักงานใหม่มีจดั ปฐมนิ เทศ พร้อมให้ลงนามรับทราบรายละเอียดการอบรม และมี
ให้พนักงานลงนามรับทราบในเงื่อนไขของหนังสื อสัญญาจ้างพนักงาน
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ดตามและประเมินผลโดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่ วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี ก ารจ้างหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ งหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในมีวิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่รวมกระบวนการประเมิน Fraud
Risk Management ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เช่น การประเมินขั้นตอนการจัดซื้ อ จัดจ้าง ,
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น

ใช่


1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดแผนการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการ, ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน ทุก 1 ปี
โดยจะเริ่ มประเมินในเดือนมกราคม 2559



1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย
บริ ษ ัทมี การจัด จ้างหน่ วยงาน IT Audit, ผูส้ อบบัญ ชี ภายนอก และหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในจากภายนอก



หน้ าที่ 4





ไม่ ใช่

1.4

คาถาม
มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
คาอธิบาย
จากการที่บริ ษทั กาหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน แทรกอยูใ่ นกระบวนการ
ทางานปกติ เช่น กระบวนการขายประกัน มีการตรวจสอบโดยแผนก QC โดยตรวจสอบ
ไฟล์เสี ยงการขายประกันกับลูกค้า พร้ อมทั้งบันทึ กผลการสอบทานในระบบของบริ ษทั
ทันที
1.4.2 มีกระบวนการที่ ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรั กษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย
มีกาหนดขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรี ยนที่ มาจากลูกค้า ตามประกาศเรื่ องแนวทาง
ปฏิบตั ิงานเรื่ องข้อร้องเรี ยน มีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานอย่างเหมาะสม
และมี ป ระกาศช่ อ งทางแสดงความคิ ด เห็ น และการร้ อ งทุ ก ข์ ซึ่ งมี ก าหนดระยะเวลา
เช่นเดียวกัน

หน้ าที่ 5

ใช่






ไม่ ใช่

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้ านการ
ควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ไว้
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น มีอานาจตรวจสอบ พิจารณาอนุ มตั ินโยบาย แนวทาง และ
แผนการดาเนินงานสาหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษทั เป็ นต้น

2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ และเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจในคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้ง
จัดทางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุมการดาเนินงาน พร้อมทั้งเปรี ยบเทียบงบประมาณ กับ
ผลการดาเนิ นงานที่ เกิดขึ้นจริ งทุกสิ้ นเดือน ตลอดจนมีกาหนดดัชนี ช้ ีวดั ผลการดาเนิ นงาน
(KPI) ของแต่ละฝ่ ายงานสอดคล้องกับเป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจ

2.3

2.4

2.5

คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่ สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
และ แต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี ในที่ ประชุมคณะกรรมการ และมีกาหนดเป็ น
กฎบัตร หรื อ ประกาศแต่งตั้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้
คาอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ประกอบด้วยผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ตามประวัติของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างเป็ นอิสระ
ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย
จากประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการอิสระทุกท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีความเป็ นอิสระโดยไม่มีการถือหุน้ ในบริ ษทั
หน้ าที่ 6







2.6

คาถาม
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลการพัฒ นาและปฏิ บัติ เรื่ อ งการควบคุ ม ภายในในองค์ก ร ซึ่ ง
ครอบคลุม ทั้งการสร้ างสภาพแวดล้อมการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ยง กิ จกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
คาอธิบาย
คณะกรรมการได้มีการติดตามผลประเมินการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ และผูบ้ ริ หาร
ได้ให้ความสาคัญและกากับให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งจะ
สังเกตได้วา่ มีผลลัพธ์ในทางที่ดีข้ ึนจากรายงานผลของผูต้ รวจสอบภายใน

หน้ าที่ 7

ใช่


ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรั บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่ อให้
องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่ สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุ ม
ภายในอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น แบ่ งแยกหน้าที่ ในส่ ว นงานที่ ส าคัญ ซึ่ งท าให้ เกิ ด การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกหน้าที่ แต่ละส่ วนงานออกจากกัน เช่น ที ม
ขาย, QC, Admin, บัญ ชี , การเงิ น เป็ นต้น และยังมี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในที่ จัดจ้าง จาก
ภายนอก ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
คาอธิบาย
โครงสร้างองค์กรที่กาหนดขึ้น มีสายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบชัดเจน
และง่ายต่อการสัง่ การและสื่ อสารข้อมูล

3.3 มี ก ารก าหนด มอบหมาย และจ ากัด อ านาจหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่า งเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
คาอธิบาย
ตามรายงานการประชุ ม มี ก ารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั , ประธานเจ้าหน้าที่ บริ ห าร รวมทั้งในส่ วนของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ,
พนักงาน มี กาหนดในใบกาหนดหน้าที่ งาน และกาหนดอานาจอนุ มตั ิ ของผูบ้ ริ หารและ
พนักงานระดับต่างๆในระเบียบอานาจการอนุมตั ิ
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษ ัท มี น โยบายและวิธีการปฏิ บัติ เพื่ อจัดหา พัฒ นา และรั กษาบุ คลากรที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดนโยบาย หรื อวิธีการจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่ มี
ผลการปฏิ บตั ิ งานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่ มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึ ง การ
สื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
คาอธิบาย
1. บริ ษท
ั มีกาหนดอัตราผลตอบแทน เงินรางวัลให้กบั พนักงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ใช่




และผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละส่วนงานชี้แจงให้พนักงานรับทราบ เช่น
- คอมมิชชัน่ , Incentive, Reward ของพนักงานขาย (TSR)
- หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส ตามผลการประเมินปฏิบตั ิงาน
- กิจกรรมท่องเที่ยว เมื่อบรรลุเป้ าหมาย และสวัสดิการพนักงานด้านอื่นๆ
- มี กาหนดแยกยอดขายระหว่างพนัก งาน TSR ใหม่ และ TSR เก่ า พร้ อ มก าหนดวิธีก าร

ประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาการจัดการกับพนักงาน
2. มีการทากิจกรรม Homeroom (Sales Clinic) เพื่อ Coach ให้พนักงาน TSR ปรับปรุ งวิธีการทางาน

4.3

4.4

บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
คาอธิบาย
1. บริ ษทั มีกาหนดนโยบายการสรรหา พัฒนา รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงาน รวมทั้งกาหนดให้มี
ผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน (Successor)
2. ฝ่ ายบริ หารมีการประชุมติดตามอัตรากาลังคนที่ยงั ขาดเป็ นประจาทุกวันอังคาร
บริ ษ ัท มี กระบวนการสรรหา พัฒ นา และรั ก ษาผู ้บ ริ ห ารและพนักงานทุ กคน เช่ น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
คาอธิบาย
1. บริ ษทั มีกาหนดนโยบายการสรรหา พัฒนา รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงาน รวมทั้งกาหนดให้มี
ผูส้ ื บทอดตาแหน่งงาน (Successor)
2. ฝ่ ายบริ หารมีการประชุมติดตามอัตรากาลังคนที่ยงั ขาดเป็ นประจาทุกวันอังคาร
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ไม่ ใช่

4.5

คาถาม
บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
คาอธิบาย
บริ ษทั มี กาหนดโครงสร้างผูส้ ื บทอดตาแหน่ งที่ สาคัญ พร้ อมก าหนดแผนในการพัฒ นา
อบรมอย่างชัดเจน
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ใช่


ไม่ ใช่

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมี กระบวนการและการสื่ อสารเชิ งบังคับให้บุคลากรทุ กคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิ บตั ิ
ในกรณี ที่จาเป็ น
คาอธิบาย
คณะกรรมการได้มีการติดตามผลประเมินการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ และผูบ้ ริ หาร
ได้ให้ความสาคัญและกากับให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งจะ
สังเกตได้วา่ มีผลลัพธ์ในทางที่ดีข้ ึนจากรายงานผลของผูต้ รวจสอบภายใน

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
คาอธิบาย
1. มี ก าหนดคอมมิ ชชั่ น , Incentive, Reward ของพนั กงานขาย อย่ างเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และ
ผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละส่วนงานจะชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
2. มีกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส ตามผลการประเมินปฏิบตั ิงาน

5.3

3. มีกาหนดให้นาผลการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ องการ ขาด ลา มาสาย มาเป็ นส่ วน
หนึ่งของการประเมินผลพนักงาน อีกทั้งหากมีการกระทาทุจริ ต จะพิจารณาโทษตามกฎหมาย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมิ นแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่ องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย
คาอธิบาย
1. มีกาหนดคอมมิ ชชั่น, Incentive, Reward ของพนักงานขาย อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และ



ผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละส่วนงานจะชี้แจงให้พนักงานรับทราบ
2. มีกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายโบนัส ตามผลการประเมินปฏิบตั ิงาน

5.4

3. มีกาหนดให้นาผลการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ องการ ขาด ลา มาสาย มาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการประเมินผลพนักงาน อีกทั้งหากมีการกระทาทุจริ ต จะพิจารณาโทษตาม
กฎหมาย
คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดัน ที่ มากเกิ น ไปในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี ก าหนดงบประมาณ ตัว ชี้ ว ดั และขอบเขตหน้าที่ งานพร้ อ มทั้งก าหนดรอบให้
ทบทวนเป็ นประจาเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสม เช่ น งบประมาณ ทบทวนทุ กไตรมาส
ตัวชี้วดั ประเมินและทบทวนทุกปี อีกทั้ง ใบกาหนดหน้าที่งานต้องมีการทาให้เป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้เกิดแรงกดดันที่เกินควร เป็ นต้น
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6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่ อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วนแสดงถึงสิ ทธิ
หรื อ ภาระผู ก พัน ของบริ ษ ัท ได้ถู ก ต้อ ง มี มู ล ค่ าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อ มู ล ครบถ้ว น
ถูกต้อง
คาอธิบาย
1. ไม่พบข้อสังเกตใดๆ จากงบการเงินของบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

6.2

6.3

6.4

2. (รอ Annual Report เพื่ อวิเคราะห์ แนวโน้มธุ รกิ จ , และการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูล ที่
สะท้อนกิจกรรมที่สาคัญในการดาเนินงาน
บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
คาอธิบาย
1. ไม่พบข้อสังเกตใดๆ จากงบการเงินของบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2. (รอ Annual Report เพื่ อวิเคราะห์ แนวโน้มธุ รกิ จ , และการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูล ที่
สะท้อนกิจกรรมที่สาคัญในการดาเนินงาน
รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
คาอธิบาย
1. ไม่พบข้อสังเกตใดๆ จากงบการเงินของบริ ษทั ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2. (รอ Annual Report เพื่ อวิเคราะห์ แนวโน้มธุ รกิ จ , และการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูล ที่
สะท้อนกิจกรรมที่สาคัญในการดาเนินงาน
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคนรับทราบและถือปฏิ บัติ จนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
วัฒนธรรมขององค์กร
คาอธิบาย
บริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้รับทราบโดยทัว่ กัน ผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ และยังกาหนดให้มีการบริ หารความเสี่ ยง
ทัว่ ทั้งองค์กร
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุ กประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษทั ความเสี่ ยง ได้ระบุ ความเสี่ ยงขององค์กร และฝ่ ายงานต่างๆ พร้ อม
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

7.2 บริ ษ ัท วิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อ าจเกิ ดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์ก ร ซึ่ งรวมถึ ง ความเสี่ ย งด้านกลยุท ธ์ การด าเนิ น งาน การรายงานการปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยงโดยพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ด้วยวิธีการ
SWOT ANALYSIS เพื่ อ ประเมิ น กระบ วนการที่ ส าคั ญ ของบ ริ ษั ท (ประเมิ น จาก
กระบวนการไปหาความเสี่ ยง) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงิน ของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ระบุถึงนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของเครื่ องมือทางการเงิน
7.3

7.4

7.5

ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี แต่งตั้งคณะทางานบริ ห ารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายในทุ ก ระดับ ไม่ว่าจะเป็ น
ระดับฝ่ ายบริ หาร และระดับส่วนงาน
บริ ษทั ได้ประเมิ น ความสาคัญ ของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิ ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง วิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ สาคัญ โดยวิเคราะห์ โอกาสและ
ผลกระทบ ในทุก Risk Profile
บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิ บตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยบริ ษทั เลือก
การลดความเสี่ ยง และจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงิ นเท็จ การทาให้สูญ เสี ยทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ ผูบ้ ริ ห าร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ น
ต้น
คาอธิบาย
1. ผูบ้ ริ หารมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริ ตในรายงานการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุม
ภายใน

8.2

2. หน่ วยงานตรวจสอบภายในมี วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ รวมกระบวนการ
ประเมิน Fraud Risk Management ในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เช่น การประเมินขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง , การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายที่ กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิ จารณาความสมเหตุส มผลของการให้สิ่ งจู งใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความ งจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย
เป็ นต้น
คาอธิบาย
1. บริ ษท
ั ฯ มีกาหนดดัชนีช้ ีวดั ผลการดาเนินงาน (KPI) ของแต่ละฝ่ ายงาน
2. จัดทางบประมาณเพื่อวางแผนควบคุ มการดาเนิ นงาน พร้ อมทั้งเปรี ยบเที ยบงบประมาณ

กับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ ง
3. จากการสั ม ภาษณ์ ฝ่ ายบริ ห าร ทราบว่า GM, OM, PL ประชุ ม ร่ วมกัน เพื่ อ ติ ด ตามยอดขาย

อัตรากาลังคน (พนักงานขาย) เป็ นประจาทุ กสัปดาห์ พร้อมพิจารณาทบทวนเป้ าการขาย
อย่างใกล้ชิด และมีการประชุมฝ่ ายบริ หารเป็ นประจาทุกเดือน
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8.3

8.4

คาถาม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต
และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
คาอธิบาย
ในการประชุมคณะกรรมการ ทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานรายงานของผู ้
ตรวจสอบภายใน และสอบถามในประเด็นที่สาคัญของธุรกิจ
บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนด
ไว้
คาอธิบาย
1. มีประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่านป้ ายประกาศ (บอร์ด) ของบริ ษทั เรื่ องการแจ้งเบาะแสการ
กระทาทุจริ ต และให้พนักงานลงนามรับทราบภายหลัง
2. มีจดั ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมให้ลงนามรับทราบรายละเอียดการอบรม
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9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยงโดยพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ด้วยวิธีการ
SWOT ANALYSIS เพื่ อ ประเมิ นกระบวน การที่ ส าคั ญ ของบ ริ ษั ท (ประเมิ นจาก
กระบวนการไปหาความเสี่ ยง) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ระบุถึงนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของเครื่ องมือทางการเงิน
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง วิเคราะห์ความเสี่ ยงโดยพิจารณาปั จจัยที่สาคัญ ด้วยวิธีการ
SWOT ANALYSIS เพื่ อ ประเมิ นกระบวน การที่ ส าคั ญ ของบ ริ ษั ท (ประเมิ นจาก
กระบวนการไปหาความเสี่ ยง) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต ระบุถึงนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของเครื่ องมือทางการเงิน
9.3 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่ อาจมี ผ ลกระทบต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จ การ
ควบคุ มภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
บริ ษทั มี กาหนดโครงสร้ างผูส้ ื บ ทอดตาแหน่ งที่ สาคัญ พร้ อมกาหนดแผนในการพัฒ นา
อบรมอย่างชัดเจน
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การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม
ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนิ นงาน รวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
คาอธิบาย
1. บริ ษ ัท จัด ท าคู่ มื อ การปฏิ บัติ งาน ซึ่ ง ได้ร ะบุ ถึ งการควบคุ ม ภายในที่ ส าคัญ ของแต่ ล ะ
กระบวนการ
2. จากผลการประเมินจากรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน พบว่า บริ ษทั มีความเสี่ ยงต่าในทุก
กระบวนการที่สาคัญ
3. รายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มีเป้ าหมายการบริ หารความเสี่ ยง
ในระดับยอมรับได้
4. ผลจาก Management letter-infotmation system review ของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ได้รับ
การแก้ไขทุกกระบวนการ
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คาถาม
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่ น มี น โยบายและระเบี ยบวิธี ป ฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ ธุ รกรรมด้าน
การเงิ น การจัดซื้ อ และการบริ หารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับ ชั้น การอนุ ม ัติ ข องผูบ้ ริ ห ารในแต่ ล ะระดับ ไว้อ ย่างชัด เจน รั ด กุม เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละ
ระดับ ขั้นตอนในการอนุ มตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การ
เบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดให้ “เลขานุการบริ ษทั ” เป็ นผูร้ วบรวม จัดเก็บ และปรับปรุ งข้อมูลที่สาคัญ
ของบริ ษทั ให้เป็ นปั จจุบนั
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุ มตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษั ท ในระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญ าซื้ อขายสิ นค้ า การให้ กู้ ยื ม
การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ มีผลผูกพันบริ ษทั เช่ น ติดตามการชาระคืนหนี้ ตาม
กาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
คาอธิบาย
พบเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การท าธุ รกรรมที่ ส าคัญ เช่ น สัญ ญาซื้ อขายข้อ มู ล, สัญ ญาเช่ า

ใช่





อาคาร ที่ผา่ นการลงนามอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ ซึ่งเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิ
10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ ทั้ง Soft Control และ Hard Control เช่น การ
ออกประกาศการให้ส่วนลด, หรื อการตรวจสอบไฟล์เสี ยงโดย QC เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการควบคุมผ่านระบบสารสนเทศของบริ ษทั
10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุ กระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริ ษทั
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในทุ กระดับ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการตรวจสอบไฟล์
เสี ยง, การลงนามสอบทานการรั บเงิ น , การบัน ทึ ก บัญ ชี หรื อ การให้ส่วนลด เช่ น ระบบ
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ไม่ ใช่

คาถาม
ทรั พ ย์สิ น (คู่ มื อ ปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ก ารเงิ น ) ซึ่ งแบ่ ง แยกหน้าที่ ให้ ฝ่ ายบัญ ชี เป็ นผูบ้ ัน ทึ ก
ทรั พ ย์สิ น , ให้ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แ ล
ทรัพย์สิน เคลื่อนย้าย พร้อมมีทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ เป็ นต้น
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายในทุ กระดับ ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการตรวจสอบไฟล์
เสี ยง, การลงนามสอบทานการรั บเงิ น , การบัน ทึ ก บัญ ชี หรื อ การให้ส่วนลด เช่ น ระบบ
ทรั พ ย์สิ น (คู่ มื อ ปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ก ารเงิ น ) ซึ่ งแบ่ ง แยกหน้าที่ ให้ ฝ่ ายบัญ ชี เป็ นผูบ้ ัน ทึ ก
ทรั พ ย์สิ น , ให้ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คล และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แ ล
ทรัพย์สิน เคลื่อนย้าย พร้อมมีทะเบียนคุมสิ นทรัพย์ เป็ นต้น

หน้ าที่ 19

ใช่



ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย
การปฏิ บัติงานที่ สาคัญ ของบริ ษทั ใช้การควบคุมในระบบสารสนเทศเป็ นหลัก และมีการ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

11.2 บริ ษ ัท ควรก าหนดการควบคุ ม ของโครงสร้ างพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มี ค วาม
เหมาะสม
คาอธิบาย
มี การก าหนดความเหมาะสมในโครงสร้ างพื้ น ฐานในเรื่ องที่ ส าคัญ ดังนี้ เครื่ อ งแม่ ข่ าย
(Server) เครื่ องลูกข่าย (Client) ระบบการสารองและกูค้ ืนข้อมูล มาตรฐานห้อง Data Center
การออกแบบระบบเครื อข่ายและการจัดวางอุปกรณ์เครื อข่าย การประสานผูต้ ิดต่อภายนอก
ต่อระบบที่ ดูแล ความรู ้ความเข้าใจของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในระบบสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล

11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
มี การก าหนดความเหมาะสมในโครงสร้ างพื้ น ฐานในเรื่ องที่ ส าคัญ ดังนี้ เครื่ อ งแม่ ข่ าย
(Server) เครื่ องลูกข่าย (Client) ระบบการสารองและกูค้ ืนข้อมูล มาตรฐานห้อง Data Center
การออกแบบระบบเครื อข่ายและการจัดวางอุปกรณ์เครื อข่าย การประสานผูต้ ิดต่อภายนอก
ต่อระบบที่ ดูแล ความรู ้ความเข้าใจของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในระบบสารสนเทศ และระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล

11.4 บริ ษ ัทควรกาหนดการควบคุ มกระบวนการได้ม า การพัฒ นา และการบ ารุ งรั กษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
มีระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีกาหนดให้ตอ้ งมีการปฏิ บตั ิตาม
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบงานและโปรแกรมที่เหมาะสม
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12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่ งได้ กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่ อให้ นโยบายที่
กาหนดไว้ น้นั สามารถนาไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

12.1 บริ ษ ัท มี น โยบายที่ รั ด กุม เพื่ อ ติ ด ตามให้ ก ารท าธุ รกรรมของผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ บุ คคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ มตั ิ ที่ ก าหนด เช่ น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดอานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดระเบี ยบอานาจอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริ หาร และการสอบทานรายการระหว่างกันของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญ

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรม
นั้น
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดอานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และกาหนดระเบี ยบอานาจอนุ มตั ิ
ของผูบ้ ริ หาร

12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่ กระทากับบุ คคลภายนอก (at arms’ length
basis)
คาอธิบาย
มีรายการกับบริ ษทั ย่อย ASN กับ ASN Life เช่ น ค่าบริ หารงานในด้านบัญชี และบุ คคล ซึ่ ง
ได้รับอนุมตั ิและมีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล

12.4 บริ ษ ัท มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ยหรื อ บริ ษ ัท ร่ วม รวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่ บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ในบริ ษทั ย่อยหรื อ
ร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ
คาอธิบาย
บริ ษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ ริ หาร เพื่อทาหน้าที่ผบู ้ ริ หารงานในบริ ษทั ย่อย

12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบตั ิโดย
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คาอธิบาย
บริ ษทั มีกาหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในใบกาหนดหน้างาน และมีกาหนดตัวชี้วดั
ผลการดาเนิ นงาน เปรี ยบเที ยบงบประมาณกับยอดที่ ใช้จริ ง อีกทั้งมีกาหนดระเบี ยบอานาจ
อนุมตั ิใช้ในการควบคุมการทางาน
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คาถาม
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บัติ ข องบริ ษ ัท ได้รั บ การน าไปใช้ใ นเวลาที่ เหมาะสม โดย
บุ คลากรที่ มี ความสามารถ รวมถึ งการครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไขข้อผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบตั ิงาน
คาอธิบาย
1. บริ ษทั ทบทวนนโยบาย จากการใช้เครื่ องมื อทางฝ่ ายบริ หาร เพื่อจัดการความเสี่ ยง โดย

ใช่


เปรี ย บเที ย บจากผลการประเมิ น ในรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน ที่ แ สดงให้ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายเรื่ อง
2. มีกาหนดงบประมาณ ตัวชี้วดั และขอบเขตหน้าที่งานพร้อมทั้งกาหนดรอบให้ทบทวนเป็ น
ประจาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เช่น งบประมาณ ทบทวนทุกไตรมาส ตัวชี้ วดั ประเมิ น
และทบทวนทุกปี อีกทั้ง ใบกาหนดหน้าที่ งานต้องมีการทาให้เป็ นปั จจุบัน เพื่อให้เกิ ดแรง
กดดันที่เกินควร เป็ นต้น
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
คาอธิบาย
1. บริ ษทั ทบทวนนโยบาย จากการใช้เครื่ องมื อทางฝ่ ายบริ หาร เพื่อจัดการความเสี่ ยง โดย
เปรี ย บเที ย บจากผลการประเมิ น ในรายงานของผูต้ รวจสอบภายใน ที่ แ สดงให้ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายเรื่ อง
2. มีกาหนดงบประมาณ ตัวชี้วดั และขอบเขตหน้าที่งานพร้อมทั้งกาหนดรอบให้ทบทวนเป็ น
ประจาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม เช่น งบประมาณ ทบทวนทุกไตรมาส ตัวชี้ วดั ประเมิ น
และทบทวนทุกปี อีกทั้ง ใบกาหนดหน้าที่ งานต้องมีการทาให้เป็ นปั จจุบัน เพื่อให้เกิ ดแรง
กดดันที่เกินควร เป็ นต้น
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ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13.
13.1

13.2

13.3

13.4

องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
คาอธิบาย
บริ ษทั ต้องจัดหาข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการขายจากภายนอก และมีขอ้ มูลสาคัญที่ ตอ้ งใช้ใน
การประชุ ม ฝ่ ายบริ ห ารประจ าเดื อ น เช่ น ยอดรายได้, ยอดส่ ว นลด Marketing Fee, อัต รา
Turnover เป็ นต้น

บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล
คาอธิบาย
มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงเรื่ อง "การจัดหาและบริ หารฐานข้อมูล" เพื่อให้ได้ขอ้ มูลรายชื่ อ
ลูกค้าที่พร้อมใช้งานที่มีประสิ ทธิภาพ โดยพิจารณางบรายจ่ายลงทุน กับความเสี่ ยงที่ลดลง

บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัด สิ น ใจ ตัว อย่างข้อ มู ล ที่ ส าคัญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ เสนอให้ พิ จ ารณา เหตุ ผ ล
ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
คาอธิบาย
เลขานุ การบริ ษทั และหน่ วยงานกากับดู แลต่างๆ และฝ่ ายบริ ห าร เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลที่
สาคัญสาหรับประกอบการตัดสิ นใจ

บริ ษทั ดาเนิ นการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
คาอธิบาย
เลขานุ การบริ ษทั มีการนัดหมายประชุมโดยวางแผนเตรี ยมการล่วงหน้า และจัดหาข้อมูล
ประกอบเพื่อเสนอคณะกรรมการในการประชุม

13.5 บริ ษทั ดาเนิ น การเพื่ อให้รายงานการประชุ มคณะกรรมการมี รายละเอี ยดตามควร เพื่ อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
คาอธิบาย
เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผู ้จัดทารายงานการประชุ ม คณะกรรมบริ ษ ัท โดยบัน ทึ กข้อมูลการ
ประชุม ความเห็น และข้อสรุ ปในการประชุม พร้อมได้รับการลงนามจากผูม้ ีอานาจครบถ้วน
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คาถาม

ใช่

13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
คาอธิบาย
จากการสอบทานโดยผูต้ รวจสอบภายใน เอกสารส าคัญ ทางธุ รกิ จได้รับ การจัด เก็ บ อย่าง
ครบถ้วน
13.6.2 กรณี ที่ ได้รั บ แจ้งจากผูส้ อบบัญ ชี ห รื อ ผูต้ รวจสอบภายในว่ามี ข ้อ บกพร่ องในการ
ควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
คาอธิบาย
จากรายงานผลการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน ฝ่ ายบริ หารตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
และกาหนดกรอบกาหนดระยะเวลาแก้ไขอย่างชัดเจน ซึ่ งจะสังเกตได้วา่ มีผลลัพธ์ในทางที่ดี
ขึ้นจากรายงานผลของผูต้ รวจสอบภายใน
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ไม่ ใช่

14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมู ลภายในองค์ กร ซึ่ งรวมถึงวัตถุ ประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการ
สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดช่องทางการสื่ อสารข้อมูลระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริ หาร ทั้งทางประชาสัมพันธ์
ผ่านบอร์ด การประชุม โดยมีเครื่ องมือการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานใน
ทุกระดับชั้น เข้าใจถึงความเสี่ ยงในกระบวนการทางาน อีกทั้ง ยังมี ช่องทางการสื่ อสารพิเศษ
สาหรับสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต ที่รายงานตรงต่อผูบ้ ริ หาร

14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามที่ ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุ คคลที่ เป็ นศู นย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติ ดต่อขอข้อมูลอื่ น
นอกจากที่ ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารนอกเหนื อ จากการประชุ ม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี ก าหนดแต่ ง ตั้ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูร้ วบรวมข้อ มู ล รวมทั้งประสานงานกับ
บุคคลภายนอก

14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดช่ องทางการสื่ อสารข้อมูลระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ ห าร เช่ น ช่ องทางการ
สื่ อสารสาหรับร้องทุกข์ หรื อกรณี ทุจริ ต
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15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
คาอธิบาย
1. บริ ษทั มีกาหนดขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรี ยนที่มาจากลูกค้า ตามประกาศ เรื่ อง แนวทาง

ใช่


ปฏิบตั ิงานเรื่ องข้อร้องเรี ยน
2. อยูใ่ นขั้นตอนการสรรหาคัดเลือก นักลงทุนสัมพันธ์
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุ จริ ต (whistle-blower hotline) แก่
บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
คาอธิบาย
บริ ษทั กาหนดช่ องทางการสื่ อสารข้อมูลระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ ห าร เช่ น ช่ องทางการ
สื่ อสารสาหรับร้องทุกข์ หรื อกรณี ทุจริ ต
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ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติ ดตามการปฏิ บัติตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อกาหนดห้ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิ บตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ต้น
คาอธิบาย
1. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี วิ ธีการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ ร วมกระบวนการ
ประเมิน Fraud Risk Management ในขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน เช่น การประเมินขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง , การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า เป็ นต้น
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีกาหนดวาระ เรื่ อง การปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
3. รายงานการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุม ในหัวข้อเรื่ อง "การเสนอขายประกัน, การ
ขโมยข้อมูล" เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
คาอธิบาย
1. บริ ษทั มีจดั จ้างผูต้ รวจสอบภายใน และ ผูต้ รวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



2. กาหนดนโยบายการประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หาร ในรอบเดือนมกราคม 2559
3. พบกาหนดมีแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละ 1 ครั้ง
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
คาอธิบาย
1. ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบทานระบบควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี
2. บริ ษทั จัดจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกทาหน้าที่ประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยมีการเข้าตรวจสอบทุกไตรมาส
16.4 ด าเนิ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู ้ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถ
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี ก ารจัด จ้า งหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยได้รั บ พิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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คาถาม
16.5 บริ ษ ัท กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึ นตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คาอธิบาย
บริ ษ ัท มี ก าหนดโครงสร้ างองค์ก รให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบ ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
คาอธิบาย
บริ ษทั คัดเลือกผูต้ รวจสอบภายในโดยการว่าจ้างบริ ษทั จากภายนอกที่ปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน
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ใช่




ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุ คคลที่รับผิดชอบ ซึ่ งรวมถึงผู้บริ หาร
ระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดาเนิ นการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย ที่กาหนดไว้อย่าง
มีนยั สาคัญ
คาอธิบาย
บริ ษ ัท ทบทวนนโยบาย จากการใช้เครื่ อ งมื อ ทางฝ่ ายบริ ห าร เพื่ อ จัด การความเสี่ ยง โดย
เปรี ย บเที ย บจากผลการประเมิ น ในรายงานของผู ้ต รวจสอบภายใน ที่ แ สดงให้ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลายเรื่ อง
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้

17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามี เหตุ ก ารณ์ ทุ จ ริ ต อย่างร้ ายแรง มี การปฏิ บัติ ที่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อ มี ก าร
กระทาที่ ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงิ นของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
คาอธิบาย
1. บริ ษทั กาหนดประกาศ เรื่ อง การต่อต้านการทุจริ ตและคอรัปชัน่ โดยกาหนดให้ผพู ้ บการ
ทุจริ ตรายงานหรื อแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริ ษทั ได้ทนั ที
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีวาระเรื่ องการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
3. บริ ษทั กาหนดช่องทางการสื่ อสารข้อมูลระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หาร เช่น ช่องทางการ
สื่ อสารสาหรับร้องทุกข์ หรื อกรณี ทุจริ ต และมีกาหนดขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรี ยน
ที่มาจากลูกค้า ตามประกาศเรื่ องแนวทางปฏิบตั ิงานเรื่ องข้อร้องเรี ยน
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริ่ ม
ด าเนิ น การจัด การแล้ว ) ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
คาอธิบาย
ฝ่ ายบริ ห ารก าหนดให้ ผู ้ต รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมประจาไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานข้อบกพร่ องที่
สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องในระบบ
การควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริ ษทั
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