แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 มีนาคม 2559

แบบประเมินนี้ จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.
1.1

1.2

องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ จึง
ได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of
Business Ethics) จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการคอรับปชั่น
(Anti-Corruption) และนโยบายอื่นๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้ยึดถือและปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อคู่
ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทาให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อ สารข้ อกาหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผู้ บริ ห ารและพนั กงานทุ กคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ข้อกาหนดและบทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct
ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
คาอธิบาย
บริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
ผู้บริหารและพนั กงานได้ปฏิบัติ ตาม โดยได้มีการอนุมั ติ โดยคณะกรรมการบริษัท และ
ประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และได้เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนรั บทราบทั่ วกัน แล้ว นอกจากนี้ จะประกาศให้ บุค คลภายนอกรั บทราบผ่ านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทต่อไปในปี 2559

หน้าที่ 2

ใช่




ไม่ใช่

1.3

1.4

2.

2.1

คาถาม
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย
บริษัทมีความตั้งใจที่จะกาหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตาม Code of
Conduct เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และจะดาเนินการประเมินตนเองโดย
ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการเริ่มติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
Code of Conduct ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีการประเมินโดยบริษัท ออนเนอร์
ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในและเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กร
มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย
จากการที่บริษัทได้กาหนดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of
Conduct ทั้ งการประเมินโดยหน่ วยงานทรัพยากรบุ คคล และการประเมิ นตนเองโดย
ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งการประเมินโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอกองค์กรตาม
แผนการตรวจสอบ ทาให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษทั สามารถจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิ บัติ ตามข้ อกาหนดเกี่ย วกับความซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ โดยบริ ษัท ได้ มีการ
กาหนดบทลงโทษต่อการกระทาที่ฝ่าฝืนและขัดต่อหลักความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางแก้ไขตามการกระทาเป็นกรณี

ใช่


ไม่ใช่



คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิท ธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คาอธิบาย
บริ ษั ท กาหนดขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
หน้าที่ 3

2.2

2.3

2.4

2.5

คาถาม
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมถึงการกาหนดคู่มือดาเนินการ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกอานาจอนุมัติการดาเนินงานและเข้ า
ทาธุรกรรมต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น
นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริหาร การได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่ นใดที่กฎหมายกาหนด และประเมินผลกาปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูง และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ระบุขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน โดยครอบคลุมถึงบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบทีร่ ะบุให้มีการสอบทาน
ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง รวมทั้งพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ ง
บุคคลซึ่ ง มีค วามเป็ นอิ สระเพื่ อท าหน้ าที่ เป็น ผู้สอบบั ญชี ของบริ ษัท และบทบาทของ
คณะกรรมการบริษัทที่ระบุให้ดาเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
คาอธิบาย
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ ในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการประกอบธุรกิจของบริษัท ด้านการเงิน ด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกีย่ วข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
หน้าที่ 4

ใช่









ไม่ใช่

คาถาม

2.6

3.

3.1

3.2

ใช่

ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน จากจานวนกรรมการ
ทั้งหมด 7 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความน่าเชื่อถือ
รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการควบคุ ม ภายในในองค์ กร ซึ่ ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และครอบคลุมสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุ ม ข้ อ มู ล และการสื่ อ สาร และการติ ด ตาม โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ห น่ วยงานอิ สระ
ภายนอกทาหน้าที่ตรวจสอบและให้คาแนะนาเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท
รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท

ไม่ใช่



ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภาพ เช่ น แบ่ ง แยกหน้าที่ ใ นส่ วนงานที่ สาคั ญ ซึ่ ง ท าให้ เ กิด การ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ออกจากกันอย่างชัดเจนและมีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอานาจระหว่างกัน สาหรับหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเข้าทาหน้าที่โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
คาอธิบาย
หน้าที่ 5

3.3

4.
4.1

4.2

คาถาม
โครงสร้างองค์กรได้ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดสายการบัง คับบัญชาที่ชัดเจน ง่ายต่อการ
สื่อสารข้อมูลที่สาคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คู่มืออานาจดาเนินการยังได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรมที่ชัดเจน
มี การกาหนด มอบหมาย และจ ากัด อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่ างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
คาอธิบาย
บริ ษั ท ได้ ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างเหมาะสมกับการดาเนินการ
ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน สาหรับอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บ ริหาร และพนักงาน บริษัทได้มีการระบุไว้ใน Job Description
นอกจากนี้ คู่มือ อานาจดาเนิน การยั งได้ รับการอนุ มัติจากคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานและการเข้าทาธุรกรรมที่ชัดเจน
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
บริษั ทมี นโยบายและวิธีการปฏิ บัติเ พื่อ จัด หา พัฒ นา และรั กษาบุค ลากรที่มีค วามรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง
สม่าเสมอ
คาอธิบาย
บริษัทให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล ทั้งการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร โดยใน
การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด บริษัท ได้กาหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว สาหรับพนักงานในระดับต่ากว่าผู้บริหารสูงสุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้
แต่ ง ตั้ ง ตามต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสม นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ กาหนดนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยการเน้นการ
พัฒนาระบบบริหารทรพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพละพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพโดย
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน โดยการ
จัดอบรม สัมนา และฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปรวมทั้งให้
ผลตอบแทนอย่างยุติธรมและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
คาอธิบาย
บริษัทมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซึ่งนอกเหนือจาก
ค่า ตอบแทนประจ าแล้ ว บริ ษั ท ยัง มี สวัสดิ การด้ านอื่ น ๆ เช่ น ประกันสั ง คม การให้ เ งิ น
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ใช่

ไม่ใช่



ใช่




ไม่ใช่

4.3

4.4

4.5

คาถาม
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้เงินรางวัลประจาปี (โบนัส)
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย
ซึ่งสอดรับกับคุณภาพและผลสาเร็จของงาน โดยบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเป็นประจาทุกปี รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างเหมาะสม
บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
คาอธิบาย
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Successor Plan) โดยเป็น
แผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้
เป็น ไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส ทั้ งนี้ เพื่อ พัฒ นาผู้ บริห ารและพนักงานให้ มี ความรู้
ความสามารถในการทางานมากขึ้นและให้สามารถทางานแทนกันได้
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒ นา และรักษาผู้ บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
คาอธิบาย
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปฏิบัติต่ อพนักงานงาน
อย่างเป็นธรรม โดยตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทกาหนดให้มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากร
เข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็น
ที ม แก่ บุ ค ลากร รวมทั้ ง การจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารด้ า นต่ า งๆ และด าเนิ น การให้ พ นั ก งาน
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ
คาอธิบาย
บริษัทได้มีการกาหนดนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Successor Plan) โดยเป็น
แผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้
เป็น ไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส ทั้ งนี้ เพื่อ พัฒ นาผู้ บริห ารและพนักงานให้ มี ความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึ้ น และให้ สามารถท างานแทนกัน ได้ ซึ่ ง ในนโยบาย
ดังกล่าวได้ครอบคลุมตาแหน่งงานในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งได้แก่ รองประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นปฏิบัติการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้มีการกาหนดแผนงานระยะสั้นปี 2559 ได้มี
การกาหนดแผนงานสาหรับการดาเนินการในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่แล้ว
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ใช่







ไม่ใช่

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ
ในกรณีที่จาเป็น
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดให้พนักงานปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ข้อบังคับการ
ทางาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้สื่อสารและให้ความรู้แก่
พนักงาน เพื่อจะได้เห็นความสาคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี
ผู้ที่ละเว้นหรือละเมิดต่อข้อกาหนดจะถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานอิสระภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยชาญด้านระบบการควบคุม
ภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้ปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คาอธิบาย
บริษั ทกาหนดตั วชี้ วัดผลสั มฤทธิ์ข องความรั บผิด ชอบหลัก (KPI) โดยได้ร ะบุไ ว้ใ น Job
Description ของแต่ละตาแหน่งงานอย่างชัดเจนซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่คานึงถึงแผนงานและเป้าหมาย
โดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นในงานสาหรับหน่วยงานปฏิบัติการ
หลักแล้ว

คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
คาอธิบาย
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก คนแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI)
ที่ชัดเจน รวมถึง การปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยให้มีผลตอบแทนการทางานที่
เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทางาน

คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
คาอธิบาย
บริษัทกาหนด Job Description ของแต่ล ะตาแหน่ งงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ที่ชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรับทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดย
บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะแจ้งผลการประเมิน
และสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้พนักงานรับทราบอย่างเหมาะสมและไม่สร้างแรงกดดั นที่มาก
เกินไป
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

6.1

6.2

6.3

6.4

องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ
หรื อ ภาระผู กพัน ของบริ ษั ท ได้ ถู กต้อ ง มีมู ล ค่ าเหมาะสม และเปิด เผยข้ อ มู ล ครบถ้ วน
ถูกต้อง
คาอธิบาย
งบการเงินสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธัน วาคม 2558 ของบริษัท ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ถูกจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้กับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น
แบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
คาอธิบาย
บริ ษัท ได้ จัด เตรีย มงบการเงิน ของบริ ษัท และบริษั ทย่ อ ยทั้ งรายปีแ ละรายไตรมาส โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้กาหนดนโยบายบัญชี ที่
สาคัญและเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการถือหุ้น และการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
คาอธิบาย
ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มา
ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งรวมถึง
การประเมิน ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อ มูล ที่ขั ดต่ อข้ อเท็จ จริ งอั นเป็น สาระสาคัญ ของ
งบการเงิ น และพิ จ ารณาการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การจั ด ท าและการน าเสนอ
งบการเงินโดยถูกต้องตามควรของบริษัท

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณากาหนด
นโยบายและคู่มื อ การบริห ารความเสี่ ยง โดยจั ดให้ มีน โยบายการบริ หารความเสี่ ยงทั้ ง
ภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ
ธุรกิจ โดยในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คาถาม
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะทางานบริหารความเสี่ยงได้ จัดทาคู่มือ
บริหารความเสี่ยงรวมทั้งนโยบายบริหารความเสี่ยงซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
และได้สื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติแล้วตั้งแต่ปี 2558 และได้มีการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงฉบับลงวันที่
25 มกราคม 2559 โดยเป็นการจัดทารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการ
ประมวลภาพรวมผลการด าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง สรุ ป ปั ญ หา และอุ ป สรรค และ
นาเสนอผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบ/รั บ ทราบตามกาหนด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
7.
7.1

7.2

7.3

7.4

ใช่

ไม่ใช่

องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงฉบับลงวันที่
25 มกราคม 2559 โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นการระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร
ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ

บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุ กประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์ กร ซึ่ ง รวมถึ ง ความเสี่ ย งด้ านกลยุ ท ธ์ การด าเนิ น งาน การรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาอธิบาย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวมข้อมูล ความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว
วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยพิจารณาอย่างครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงที่สาคัญ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งได้ถูกรวบรวมอยู่ในรายงานการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
คาอธิบาย
ในการจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมีหน้าที่จัดการความเสี่ยง และกากับ
ดูแลให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม

บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
คาอธิบาย
ในการบริหารความเสี่ยง บริษั ทฯ ได้มีการประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงโดย
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7.5

8.
8.1

8.2

8.3

คาถาม
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ระดับของโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างชัดเจน
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance)
หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
คาอธิบาย
ในการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดทารายงานที่ระบุ
ความเสี่ยงขององค์กร การประเมินระดับความเสี่ยง และผลกระทบ โดยกาหนดกิจกรรมใน
การควบคุมความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบ โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รวบรวม
ข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงขององค์กรและได้จัดทาเป็นแผนงานบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้
เป็นเครื่อ งมือ ในการบริ หารจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการการบริห ารความเสี่ย ง
รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ใช่

ไม่ใช่



องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทารายงานทางการเงิน เท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็น
ต้น
คาอธิบาย
บริษัทมีแนวทางที่จะประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม
หน่วยงานหลักของบริษัท ตามลักษณะงานของแต่ล ะฝ่ายงาน โดยบริษั ท ได้ จัด ให้ การ
ประเมิ น ในเรื่ องดั งกล่ าวเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของแผนการบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษั ท และ
รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดดัชนีวัดผลงานหลัก (KPI) ที่คานึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน
ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นในงานอย่างชัดเจน โดยจัดให้มีผลตอบแทนการ
ทางานที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทางาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการ ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต
หน้าที่ 11

8.4

9.
9.1

คาถาม
และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
คาอธิบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริตและ
มาตรการที่ บ ริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกัน หรื อ แก้ ไ ขการทุ จ ริ ต รวมทั้ ง ยั ง ได้ ส อบถาม
หน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมินโอกาสในการเกิดทุจริตและเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่
เกี่ยวกับ การทุจริตภายในองค์กร โดยได้ กาชับ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตในอนาคต เพื่อที่จะสามารถดาเนินการเพื่อ
ป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตต่อไป
บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กาหนด
ไว้
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ศึกษาข้อกาหนดเกี่ยวกับ จริยธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษั ท รวมทั้ง นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ต่ างๆ และปฏิ บั ติต ามอย่ างเคร่ งครั ด ซึ่ง ได้
เผยแพร่ทาง Email ของบริษัท

ใช่



องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่

บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
บริษัทประเมินความเสี่ยงขององค์กร ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจ โดยในส่วนของปัจจัยภายนอกบริษัทได้ให้ความสาคัญกับ
พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภั ย เช่ น เทคนิ ค การรั กษาโรคมะเร็ งมี การเปลี่ ย นแปลง ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมทั้งระบุ โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และประเมินผลกระทบหาก
ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับองค์กรและฝ่ายงานต่างๆ ตลอดจนกาหนดแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการจัดทาแผนการป้องกันและตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขององค์กรและแผนสารองฉุกเฉินสาหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามและประเมินปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อวิเคราะห์และกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือลดผลกระทบซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยดังกล่าว และมีการกาหนดให้มีการรายงานผลและความก้าวหน้าการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตร
มาส
หน้าที่ 12

ไม่ใช่

ไม่ใช่

9.2

9.3

คาถาม
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
คาอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.1 รวมทั้งมีการกาหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
หน้าที่วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลให้ต้องทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยมี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดาเนินการตามนโยบาย และแผนงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมายดังกล่าว โดยเป็นการทางานร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น
หากในอนาคตบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ผู้นาคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะสามารถควบคุมการดาเนินการให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ อันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท

ใช่


ไม่ใช่



การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10.

องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดกระบวนการควบคุม ภายในระดับองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะ
ขององค์กรแล้ว

10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่ น มี นโยบายและระเบียบวิธีปฏิ บัติง านเกี่ย วกับธุ รกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดั บชั้ น การอนุ มั ติข องผู้ บ ริห ารในแต่ ล ะระดั บไว้ อย่ างชั ด เจน รั ด กุม เพื่ อ ให้ สามารถ
ป้องกันการทุจ ริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละ
หน้าที่ 13

คาถาม
ระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การ
เบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการท ารายการระหว่ างกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษั ท ในระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค้ า การให้ กู้ ยื ม
การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตาม
กาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
คาอธิบาย
บริ ษั ท มี น โยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรส าหรั บ ทุ ก
ระบบงานที่สาคัญ ตั้งแต่ ระบบจัดซื้อ เงินสดย่อย/เงินทดรองจ่าย การตรวจรับงานและ
Invoice การจ่ ายชาระหนี้ การรั บ ชาระหนี้ การเสนอราคา และการบริ ห ารโครงการ
นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดคูม่ ืออานาจดาเนินการซึ่งเป็นการระบุอานาจอนุมตั ิในการเข้าทา
ธุรกรรมของบริษัท โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ของบุค คลดั งกล่าว เพื่อ รวบรวมเป็ นฐานข้ อมู ล ในการติด ตามและสอบทานการท า
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัททราบหากข้อมูลที่แจ้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง สาหรับ
กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันระยะยาว
ไปแล้ว บริษัทจะมีการติดตามให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพัน โดยได้กาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
นั้นๆ เป็นผู้ดาเนินการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ
10.3 บริษัทกาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
คาอธิบาย
บริ ษั ท ออกแบบระบบการควบคุ มภายใน โดยกาหนดไว้ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับ
การดาเนิน ธุรกิจและสภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โดยบริ ษัทมีการว่าจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์
แอดไวซอรี่ จากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสม
หน้าที่ 14

ใช่



ไม่ใช่

คาถาม
10.4 บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับองค์กร โดยการนาแนวทางปฏิบัติและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากฝ่ายตรวจสอบภายใน (บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่
จากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก) ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ มาปรับใช้และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ ันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
คาอธิบาย
บริษัทแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้านออกจากกัน อย่างชัดเจน มีตารางอานาจ
อนุมัติเพื่อใช้ปฏิบัติงาน
11.

ใช่


ไม่ใช่



องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

11.1 บริษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย
บริษัทได้กาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ โดยมีการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายมาใช้ ใ นกระบวนการท างานต่ า งๆ ซึ่ ง มี ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท

11.2 บริ ษั ท ควรกาหนดการควบคุ ม ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสม
คาอธิบาย
ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้มีการกาหนดการควบคุมโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ทาการกาหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน
อิสระภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทาการ
ตรวจสอบและให้คาแนะนาเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีของบริษัทมีความเหมาะสม
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คาถาม
11.4 บริ ษั ทควรกาหนดการควบคุ ม กระบวนการได้ มา การพั ฒนา และการบารุ ง รักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย
ผู้บริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้มีการกาหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
12.

12.1

12.2

12.3

12.4

ใช่


ไม่ใช่

องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่
กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

บริ ษั ท มี น โยบายที่ รั ด กุม เพื่ อ ติ ด ตามให้ การท าธุ ร กรรมของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ที่กาหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
คาอธิบาย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการทารายการระหว่างกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
บรรจุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการทารายการระหว่างกัน ซึ่งจัดทาขึ้นเป็นแนวทางในการ
ด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และป้ อ งกั น การ หาโอกาสหรื อ น า
ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรม
นั้น
คาอธิบาย
บริษัทมีการกาหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องไม่เข้า ร่วมในการพิจารณาและไม่มี
อานาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ซึ่งกาหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติ
หรือออกเสียงลงมติได้

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
คาอธิบาย
นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดให้ ”กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยว
โยงกันเสมื อนท ารายการ กับบุ ค คลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่ ง ต้อ งเป็น ธรรม
สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท”
บริ ษั ทมี กระบวนการติ ดตามดูแ ลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่วม รวมทั้ ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือ
ร่วมนั้น ถือปฏิบัติ
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คาถาม

ใช่

คาอธิบาย
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
12.5 บริษัทกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการ ไปปฏิบัติโดย
ผู้บริหารและพนักงาน
คาอธิบาย
บริษัทได้มีการประกาศให้ผู้บ ริหารและพนักงานมีหน้าที่แ ละความรับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยการติด
บอร์ดไว้ที่สานักงานทุกแห่ง และจะจัดส่ง Email ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มีการ
อบรมสัม นาให้พ นักงานทุกคนรับ ทราบทั่ วกัน อย่ างสม่าเสมอ เพื่อ เป็น การทบทวนและ
ปลูกฝังให้พนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบั ติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การน าไปใช้ ใ นเวลาที่ เหมาะสม โดย
บุคลากรที่ มีความสามารถ รวมถึง การครอบคลุม กระบวนการแก้ไขข้อผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน
คาอธิบาย
บริษัทจะสื่อสารนโยบายให้ทุกฝ่ายรั บทราบทันทีเมื่อนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ
ใหม่ข องบริษั ท มี ผ ลบั งคั บ ใช้ โดยผู้ บริ ห ารของแต่ ละหน่วยงานมี หน้ าที่ ค วบคุ มดู แลให้
พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากผลการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ และ
ดาเนินการแก้ไข เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามที่บริษัทกาหนด นอกจากนี้ บริษัทยังมี
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ทาหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และ
บริษัทย่อย อย่างสม่าเสมอ
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
คาอธิบาย
บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสม กั บ
สภาพแวดล้อมการทางานที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ กรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามนโยบายหรื อ แผนการที่ ว างไว้ บริ ษั ท จะทบทวนการด าเนิ น งานหรื อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ไม่ใช่







ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13.

องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
คาอธิบาย
ในการด าเนิน ธุร กิจ บริษั ทจะรวบรวมและพิจ ารณาข้อ มูล ที่เ กี่ย วข้ องทั้ง จากภายในและ
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

คาถาม
ภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ หากเป็นข้อมูลภายในของบริษัท จะ
กาหนดการส่งข้อมูลที่เหมาะสม มีการตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ใน
กรณีที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก บริษัทจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและจัดทาข้อมูล
ที่จาเป็นสาหรับการพิจารณาในเรื่องสาคัญ เช่น การประเมินราคาทรัพย์สิน การวิเคราะห์
การตลาด เป็นต้น
บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
คาอธิบาย
บริ ษั ท ด าเนิ น การรวบรวมและพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ สาคั ญ โดยค านึ ง ถึ ง ความถู กต้ อ ง ความ
เพียงพอ ความจาเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดังกล่าวที่มีต่อเรื่องที่ต้อง
พิจารณา รวมถึงการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ ตั วอย่ างข้ อ มู ล ที่ สาคั ญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ อ งที่ เ สนอให้ พิ จ ารณา เหตุ ผ ล
ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
คาอธิบาย
เลขานุการบริษัทและหน่วยงานต้นเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดเตรียมข้อมูลที่สาคัญที่
เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ
โดยเลขานุ การบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการ พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอสาหรับประกอบการตัดสินใจ
บริษัทดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด
คาอธิบาย
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า
บริษัทดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
คาอธิบาย
เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ จ ดบั น ทึ กและจั ด ท ารายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอี ยดของเรื่อ งที่พิ จารณา ข้ อซักถามและความเห็ นของกรรมการ
รวมถึงผลการอนุมัติ/พิจารณาในแต่ละวาระการประชุม
บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ สอบบั ญ ชีห รื อ ผู้ต รวจสอบภายในว่ ามี ข้อ บกพร่ อ งในการ
ควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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ใช่











ไม่ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่สาคัญ ของหน่วยงาน
ตนเองให้เป็นระเบียบ ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิงในอนาคต
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริษัทจะพิจารณาแนวทางการดาเนินการแก้ไขโดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะ
จากผู้ สอบบั ญชี และผู้ต รวจสอบภายในทัน ทีพ ร้อ มทั้ ง ระบุกาหนดการแล้ วเสร็ จ และผู้ ที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และแจ้ง ให้ผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในรับทราบเพื่อติดตาม
ผลการแก้ไขต่อไป
14.

องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
คาอธิบาย
บริ ษั ท มี ช่อ งทางการสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ สาคั ญ แก่พ นั กงานได้ ห ลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ การติ ด
ประกาศ เพื่อให้พนักงานรับทราบเป็นการทั่วไป หรือการออกหนังสือให้แก่พนักงานเฉพาะ
รายบุคคล หรือการใช้ E-mail เพื่อให้พนักงานบางคนหรือบางกลุ่มรับทราบ ในกรณีที่เป็น
ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการอบรมสัมนาโดยมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบใน
การอบรมพนักงานในหน่วยงานตนเอง โดยพนักงานจะมีการลงนามรับทราบการอบรมใน
แต่ละครั้ง

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติ ดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า งคณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารนอกเหนื อ จากการประชุ ม
คณะกรรมการ เป็นต้น
คาอธิบาย
เลขานุการบริษัทและฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รายงานข้อมูลที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม่าเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลที่สาคัญเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการบริษัท และบริษัทยังมีการจัดกิจกรรมพบปะหารือ
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษั ท (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
ผู้บริ หารได้เ ปิดโอกาสให้ พนั กงานสามารถแจ้ งข้อ มูล /ร้อ งเรี ยนโดยการส่ ง E-mail ถึ ง
ผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อคุ้มครองมิให้เกิดผลกระทบแก่ผู้รายงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน
สามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้
15.

องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
คาอธิบาย
ปัจจุบัน บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน
และสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง บริ ษั ท จะจั ด ช่ อ งทางให้ บุ ค คลภายนอกติ ด ต่ อ /
ร้องเรียนกับบริษัทผ่านทาง Website ของบริษัท และ/หรือ Email ของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้
บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานและสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ
บุคคลภายนอกเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายในไตรมาส 2 ปี 2558

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อย่างปลอดภัย
คาอธิบาย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งข้อมูล ให้กับบริษัทได้ทาง Email ของเลขานุการบริษัท
โดยข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัย

ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16.

องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ต้น
คาอธิบาย
บริ ษั ท มีค วามตั้ ง ใจที่จ ะจั ดให้ มี กระบวนการติ ดตามการปฏิ บัติ ต ามจริ ย ธรรมธุ รกิจ และ
ข้อกาหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยปัจจุบันมีกระบวนการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทา
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

คาถาม
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ นอกจากนี้ บริษัทยัง
จัดให้มีการเริ่มกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติโดยหน่วยงานทรัพยากรบุค คล
และการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงานตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
คาอธิบาย
บริษัทได้จัดให้บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระจากภายนอกเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วาง
ไว้
ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
คาอธิบาย
ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในระยะ 1 ปี (ปี 2559) ซึ่งกาหนดให้
ตรวจสอบกระบวนการทางานของบริษัท เป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบดังกล่าว
ได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว และจะถู ก ทบทวนและน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุ กปี เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ ระดั บ ความเสี่ ย งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถ
คาอธิบาย
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายใน และด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ซึ่งบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จากัด ได้
มอบหมายให้นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้ดาเนินการหลักสาหรับการตรวจสอบและ
ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยนางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 10 ปี รวมทั้งยังเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายใน
บริษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้น ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คาอธิบาย
โครงสร้ า งองค์ ก รของบริ ษั ท ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

คาอธิบาย
ในปัจจุบั น บริษัท ว่าจ้างหน่วยงานอิสระภายนอก ซึ่ งเป็นผู้ป ระกอบวิ ชาชีพผู้ต รวจสอบ
ภายในโดยตรง มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี และได้พัฒนาการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบอยู่เสมอ ดังนั้น บริษัทมั่นใจว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและได้มาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน โดยการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบค าถามการจั ด เตรี ย มเอกสารส าหรั บ การ
ตรวจสอบ และการให้ความร่วมมือในการดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ต รวจสอบ
ภายในอย่างเคร่งครัด
17.

องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้อย่าง
มีนัยสาคัญ
คาอธิบาย
ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่ นาเสนอผลการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี หากพบข้อบกพร่องหรือข้อ
ควรปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
หาแนวทางแก้ไข พร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบในทันที รวมถึงรายงาน
ความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตาม KPI ที่กาหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดาเนินการ
แก้ไขกรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนิ น การจั ด การแล้ ว ) ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึง
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คาถาม
การกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามหลักนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมี
แนวทางการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะ
ได้เริ่มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร รวมทั้ง รายงานความคืบหน้าในการ
ปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็น สาระสาคัญต่อ คณะกรรมการบริ ษั ทและ/หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)
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