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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 30 มีนาคม 2559
แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

2
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

1.
1.1

1.2

สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการและผูบริหารใหความสําคัญกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณใน
การดํ า เนิ น งานของกิ จ การ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นคู มื อ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดย
คณะกรรมการและผูบริหารมีการปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตามอํานาจอนุมัติที่
บริษัทกําหนด ซึ่งหากเรื่องอื่นใดที่ไมไดกลาวไวในอํานาจอนุมัติหรือเกินกวาวงเงินกําหนด
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน
ที่เหมาะสม)
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความ
เสียหายตอองคกร1
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข อ กํ า หนดและบทลงโทษข า งต น ให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
รับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนามรับทราบ
ขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code of conduct
ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการกําหนดนโยบายที่จะสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อตรง การรักษาจรรยาบรรณ และนโยบายในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร ตามที่ กํ า หนดไว ใ นนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี ก ารกํ า หนด
กฎระเบียบขอบังคับการทํางาน เรื่องวินัยและโทษ รวมถึงมีการใหทราบโดยทั่วกัน

ใช
9

9

ไมใช
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1.3

1.4

คําถาม
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับดูแล
การปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน องคกร
1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอก
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทไดมีการจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน
เปนที่เรียบรอย โดยปจัจุบันบริษัทมีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการประเมินและติดตาม
ผล รวมถึงกําหนดระยะเวลาเพื่อทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจใหชัดเจน
มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยาง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช
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ไมใช
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร อีกทั้งบริษัทมีระบบการ
เพื่อใหสามารถตรวจสอบการดําเนินงานและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน เชน มีการขออนุมัติ
จัดซื้อ อนุมัติสั่งซื้อ ตรวจสอบการเบิกจายตามใบสงของ และกําหนดผูมีอํานาจเซ็นเบิกจายเงิน
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการแจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อดําเนินการตรวจสอบภายในเวลาอันควร

2.

2.1

คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดําเนินการดาน
การควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
ไมใช
มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์อํานาจ 9
เฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
เปนลายลักษณอักษร

4
2.2

คําถาม
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน

ใช
9

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริ ษั ท มีก ารจัด ทําเป าหมายการดําเนิ นงานประจํ าป 2559 เพื่อ ใชเป น
เครื่องมือในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร และชวยในการจัดการองคกร การ
สั่งการ การกํากับดูแลและติดตามงานที่ชัดเจน
2.3

คณะกรรมการบริ ษั ท กํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการและ
ผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู ส อบบัญ ชี ผูต รวจสอบภายในจากภายนอก และผูรั บ ผิด ชอบต อ รายงานทาง
การเงิน
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระทําหนาที่กํากับดูแลเกี่ยวกับความถูกตอง
ของงบการเงิน ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลัก จรรยาบรรณตางๆ เพื่อ สง เสริมใหบ ริษัท มีการกํากับ ดู แ ลกิ จการที่ดี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่ในการสอบทานความเพียงพอและมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของบริษทั
2.4

คณะกรรมการบริษัท เปนผูมีความรูเกี่ย วกับ ธุร กิจของบริษั ท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เปน
ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู มี ค วามรู ใ นด า นการบริ ห ารและลั ก ษณะธุ ร กิ จ รวมถึ ง มี
ประสบการณทํางานในดานดังกลาว ตามที่ไดระบุไวในประวัติคณะกรรมการบริษัท
2.5

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และ
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอ การใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ
ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูมีความรูใน
ดานตางๆ ซึ่งไมมีความสัมพันธกับผูบริหารและไมไดถือหุนของบริษัทซึ่งจะสามารถใชดุลย
พินิจในการพิจารณาเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม

9

ไมใช

5
2.6

คําถาม
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองคกร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ใช
9

ไมใช

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานใหบริษัทมี
การรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
และสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3.

3.1

3.2

ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช
ไมใช
ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดย 9
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายใน
อยางมีประสิ ทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบ
ถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชัดเจน เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการแบงโครงสรางการดําเนินงานออกเปนแตละฝายและสายงานธุรกิจ โดยมี
การจัดทําโครงสรางองคกรไวเปนลายลักษณอักษร ในการปฏิบัติงานแตละหนวยงานจะมีการ
ทํางานที่สอดคลองสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทซึ่งมีการแบงแยกหนาทีกั่น
อยางชัดเจน รวมถึงมีการตรวจสอบระหวางกัน สําหรับฝายตรวจสอบภายใน ในขณะนี้ยังไมมี
แตบริษัทมีนโยบายจะจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นตอไป โดยใหขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ผูบริหารระดับสูงกําหนดใหมีการรายงานและการสื่อสารขอมูลตามสายการบังคับบัญชา
ในโครงสรางองคกร โดยหัวหนาฝายแตละฝายจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา และ
อุปสรรคในการทํางานใหผูบริหารทราบผานการประชุมประจําเดือนตามสายการบังคับบัญชา
ผูบริหารมีการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการทํางานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบผานการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําไตรมาส

9

6
3.3

คําถาม
มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน

ใช
9

ไมใช

ใช
9

ไมใช

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทในขอ บังคับบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการระบุขอบเขต
อํา นาจหนา ที่ และความรับ ผิดชอบของผูบ ริ ห ารระดับ สูง ผู บ ริห าร และพนั กงานไวใ น
เอกสารคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตําแหนงงาน รวมถึงมีการกําหนด
อํานาจดําเนินการและวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารแตละระดับใน
คูมืออํานาจดําเนินการของบริษัท

4.
4.1

องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ จั ด หา พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู แ ละ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยางสมํ่า
เสมอ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทกําหนดใหมีกระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ (Job Specification)
ซึ่งกําหนดไวในเอกสาร Job Description ประกอบกับผลการสัมภาษณจากผูบริหาร และผล
การจัดทําแบบทดสอบในบางตําแหนงงาน มีกระบวนการพัฒนาผูบริหาร/พนักงานผานการ
อบรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหลักสูตรการฝกอบรมนั้นพิจารณาจาก ความตองการในการ
ฝกอบรมของพนักงานและเรื่องที่บริษัทกําหนดไว โดยปดประกาศไวใหพนักงานรับทราบ
โดยทั่วกัน

4.2

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทใชดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทํางาน (KPI) ในการประเมินผลงานซึ่งมีการ
กําหนดและประกาศใหพนักงานไดทราบลวงหนาเพื่อใชในการพิจารณาคาตอบแทนและเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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4.3

บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูและ
ความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา

9

4.4

บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม

9

4.5

บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ

9

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่องการสรรหาบุคลากร เปนแนวทางในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู ความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายบริษัทที่ไดตั้ง
ไว และการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคคลและ
จัดทําแผนอบรมพนักงานเพื่อใหพนักงานมีความรู ความชํานาญในงานเปนอยางดี สอดคลอง
กับแผนการสืบทอดงานในทุกสวนงาน

5.
5.1

องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
9
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จําเปน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยวาจางผู
ตรวจสอบจากภายนอกภายใตการกํากับดูแลและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางสมํ่าเสมอ โดยประเด็นขอบกพรองที่ตรวจพบจากการตรวจสอบถูกกําหนดเปนหนึ่งดัชนี
ชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของแตละฝายดวย

5.2

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และ
การใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว โดยกําหนด
เปนหัวขอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานประจําป และใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตําแหนง การปรับเงินเดือน

9

8
5.3

5.4

คําถาม
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่องโดยเนนให
สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ผูบ ริห ารบริษั ท มี ก ารกํา หนดเป า หมายที่บ งชี้ ค วามสํ าเร็ จ ของแต ล ะฝ า ยงานจากการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่พนักงานทุกคนในบริษัทรวมสรางขึ้น เพื่อสงเสริม
ใหพนักงานมีความมุงมั่นในการทํางาน
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่ มากเกินไปในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน

ใช
9

9

ไมใช

9
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
9
บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน แสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการจัดทํานโยบายการบัญชีและระเบียบปฏิบัติของฝายบัญชีและการเงิน เพื่อให
การจัดทําบัญชีและงบการเงินแสดงผลการดําเนินงานและฐานะของบริษัทตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจ ทั้งนี้จากรายงานของผูสอบบัญชีไมเคยมีขอ
ทักทวงเกี่ยวกับนโยบายบัญชีของบริษัท
บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน ผูใช
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ผูบริหารบริษัทใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนขอมูลใหกับผูตรวจสอบ
บัญชีอยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินมีความถูกตองตามมาตรฐานบัญชี และหากมี
ขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบบัญชีใหมีการแกไข ผูบริหารบริษัทจะใชการพิจารณาระดับ
สาระสําคัญรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อปรับปรุงแกไขงบการเงินใหถูกตอง
รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท อยางแทจริง
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทจัดทํารายงานทางการเงินโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ว ไปอยาง
ครบถวน ซึ่งผานการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบโดยสํานักงาน
ก.ล.ต.
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย การบริหาร
ความเสี่ ย งให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ จนเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมขององคกร
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริหาร ไดมีการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงาน
บริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท กํ า กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งประสบ
ความสําเร็จ พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทที่สอดคลองกับธุรกิจ และกํากับดูแลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กําหนด
และสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ

9

9

9

7.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

10
องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว อยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
9
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวย
ธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริหารไดมีการประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงาน และกําหนดแนว
ทางการจัดการและ/หรือการควบคุม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดย
อาศัยประสบการณและการบริหารจัดการที่ผานมา
บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริหารไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ในการกําหนด
นโยบายและกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท และไดจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริหาร มีการวางแผนการทํางานและมีการประเมินความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรมของแตละฝาย สรุปรวมเปนความเสี่ยงของบริษัทนําเสนอให
ผูบริหารพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ได ป ระเมิ น ความสํ า คั ญ ของความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาทั้ ง โอกาสเกิ ด เหตุ ก ารณ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แตละฝายงานมีการประเมินระดับความสําคัญ
โอกาสการเกิดเหตุการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแตละความเสี่ยง โดยมีคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงเปนผูรวบรวมและพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการ
รวมรับความเสี่ยง (sharing)
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ในกระบวนการปฏิบัติงานและจากการประเมินความเสี่ยงตามขอ 7.3 ไดมีการกําหนด
เกณฑการยอมรับความเสี่ยงของแตละฝายงานในแผนบริหารความเสี่ยง และมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อลด หลีกเลี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง
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องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
9
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหารสามารถฝา
ฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูล
ในรายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ฝายบริหารมีการประเมินโอกาสการเกิดทุจริตอยางไมเปนทางการ และในกระบวนการ
ปฏิบัติงานผูจัดการฝายใชวิธีควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝายอยางใกลชิด เพื่อลดโอกาส
การเกิดการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและกระบวนการในการควบคุม
ภายใน เพื่อปองกันการทุจริตเปนลายลักษณอักษร โดยมีการสื่อสารมาตรการและการปองกัน
ใหพนักงานภายในองคกร ลูกคาทั้งภายในและภายนอก และคูคา ไดรับทราบโดยทั่วกัน
9
บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของ
เป า หมายที่ กํ า หนดแล ว รวมทั้ ง ได พิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของการให สิ่ ง จู ง ใจหรื อ
ผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน
ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานในการประชุมผูบริหารประจําเดือน ในกรณี
ที่ผลการปฏิบัติงานจริงไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารจะหารือกับผูบริหารฝาย
งาน เพื่อปรับปรุงเปาหมายใหเหมาะสมและสามารถทําใหเกิดขึ้นไดจริง โดยสรุปแนวทางการ
แกไขในที่ประชุมผูบริหาร เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายการดําเนินงานที่
กําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต
และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการตรวจสอบได มี ก ารสอบถามผู บ ริ ห ารถึ ง โอกาสในการเกิ ด ทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการปฏิบัติงานโดยตรง เชน ฝายจัดซื้อเปนตน เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการและ/
หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการกําหนดนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ไวในคูมือนโยบายกํากับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท บริษัทสื่อสารคูมือนโยบายกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม และติดประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน
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องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษั ท ฯมีก ารประเมินปจ จัย ความเสี่ ยงทั้ง ที่เปน ปจ จัย ภายนอกและภายใน ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ โดยวิเคราะหถึงสาเหตุและกําหนดแนวทางและ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและทบทวนนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัท และมีนโยบายจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน และ
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในเปนผูประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหความเชื่อมั่นวา
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
นั้นอยางเพียงพอแลว
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกผูนําองคกรคนใหม ซึ่งไดผานการอนุมัติเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และประสบการณที่ผานมา
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มาตการควบคุม (Control Activities)

10.

องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําถาม
ใช
ไมใช
9
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน
สภาพแวดล อ ม ความซั บ ซ อ นของงาน ลั ก ษณะงาน ขอบเขตการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ผูตรวจสอบภายในจากภายนอกไดนําเสนอผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
เพื่อใหผูบริหารพิจารณาและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งผูบริหารกําหนดให
หนวยงานผูรับการประเมินดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ มีการติดตามความ
คืบหนาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของหนวยงาน และรับทราบถึง
ปญหา อุปสรรค รวมถึงขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ไดหารือ
รวมกัน
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10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม กระบวนการ
ตางๆ อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการ
อนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได
เชน มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติข องผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการ
อนุ มั ติ โ ครงการลงทุ น ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู ข าย การบั น ทึ ก ข อ มู ล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือ
ตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ ผู บ ริ ห าร และ ผู ที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตาม
และสอบทานการทํ า รายการระหว า งกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษั ท ในระยะยาวไปแล ว เช น การทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายสิ น ค า การให กู ยื ม การคํ้ า
ประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่ ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการจัดทําคูมืออํานาจดําเนินการ โดยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติใหครอบคลุมกิจกรรมที่สําคัญ และกําหนดใหเลขานุการบริษัทเปนผูรวบรวม/จัดเก็บ
ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสื่อสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ เพื่อนําไปใชในการ
ตรวจสอบกอนการทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดใหฝายบัญชีและการเงินตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญา เปนตน

คําถาม
10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม

ใช
9

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกําหนดใหเปนสวนหนึ่งในระเบียบ
ปฏิบัติ และมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและการอนุมัติรายการผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
บริษัทใชงาน ซึ่งเปนการควบคุมทั้งรูปแบบการปองกันและการติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ กลุมบริษัท หนวย
ธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ

9

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ผูต รวจสอบภายในจากภายนอกไดนํ า เสนอผลการประเมิ น ความเพี ย งพอของการ
ควบคุ ม เพื่ อ ให ผู บ ริห ารพิ จ ารณาและหารื อ แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ นร ว มกั น ซึ่ งผู บ ริห าร
กํา หนดใหห นว ยงานผูรั บ การประเมิน ดํา เนิ น การปรั บ ปรุง แก ไ ขตามข อ เสนอแนะ มี ก าร
ติดตามความคืบหนาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของหนวยงาน และ
รับทราบถึงปญหา อุปสรรค รวมถึงขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่
ไดหารือรวมกัน
10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่รับผิดชอบดังกลาวออกจากกันชัดเจน โดยกอนการอนุมัติ
รายการทุกครั้ง กําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณจากหนวยงาน
ตนสังกัดกอนสงใหผูมีอํานาจอนุมัติ
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11.

องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค
คําถาม
ใช
ไมใช
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11.1 บริษั ท ควรกํา หนดความเกี่ยวข องกัน ระหว างการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานจะเกี่ยวของกับระบบ BITHIS
ซึ่งเปนระบบสารสนเทศหลักของบริษัท เชน กระบวนการขาย การผลิต การรับจายวัตถุดิบ
และสินคาคงเหลือ การจัดซื้อ การบันทึกบัญ ชี เปนตน บริษัท จึงใหความสําคัญโดยมีการ
กําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลในระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทกําหนดใหแผนกสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยมีการจัดหา การติดตั้ง
ระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปและอุปกรณตอพวงอื่น ๆ ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการดําเนินงานในปจจุบัน รวมถึงมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงเชิงปองกัน
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทกําหนดใหแผนกสารสนเทศรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยมีการกําหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ และจัดทํานโยบายการรักษาความปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดูแลรักษาและแกไขปญหาที่อาจจะ
สงผลกระทบตอฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
11.4 บริ ษั ท ควรกํ า หนดการควบคุ ม กระบวนการได ม า การพั ฒ นา และการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทกําหนดใหแผนกสารสนเทศรับผิดชอบในการรับความตองการปรับปรุง พัฒนา
ระบบงานจากแตละหนวยงานในบริษัท และนําเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติกอนจัดทําใบสั่งซื้อ
เพื่อวาจางผูพัฒนาระบบ รวมทั้งเปนผูรับผิดชอบในการใหคําปรึกษาหรือแกไขปญหาที่ไดรับ
แจงจากผูใชงาน
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12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อใหนโยบาย
ที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
คําถาม
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12.1 บริ ษั ท มี น โยบายที่ รั ด กุ ม เพื่ อ ติ ด ตามให ก ารทํ า ธุ ร กรรมของผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ
ผู บ ริ ห าร หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล า ว ต อ งผ า นขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ที่ กํ า หนด เช น
ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ
เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัท ไปใชสวนตัว
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มี ก ารกํ า หนดนโยบายเพื่ อ ติ ด ตามการทํ า ธุ ร กรรมของผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการ
ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในการทํารายการระหวางกัน ซึ่งกําหนดใหตอง
ผานการใหความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามแตละกรณี
โดยการอนุมัติการทําธุรกรรมตองกระทําโดยผูไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
นั้น
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและการอนุมัติรายการระหวางกัน เพื่อเปนแนวทางในการ
เปดเผยขอมูลรายการระหวางกันของบริษัท และเปนไปตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไว โดย
นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาใหความเห็นการทํารายการระหวางกันของ
บริษัทและบริษัทยอย ในกระบวนการปฏิบัติงานมีการตรวจสอบการทํารายการซื้อขายกับ
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกอนเริ่มทํารายการโดยฝายจัดซื้อและฝายขาย
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการกําหนดนโยบายเพื่อ ติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือ หุนรายใหญ กรรมการ
ผู บ ริ ห าร หรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล า ว ในกฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
กําหนดให “คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการพิจารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม
กฎหมายวา ดวยหลั กทรั พย แ ละตลาดหลักทรัพ ย รวมทั้งข อ บัง คับ และประกาศของตลาด
หลักทรัพยฯ/กฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท”
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้งกําหนด
แนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร ในบริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือ
ปฏิบัติ
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คําถาม
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการสงกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารของบริษัทไปเปนกรรมการของบริษัทยอย
เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
ผูบริหารและพนักงาน

ใช
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ในกระบวนการปฏิบัติงานมีการระบุถึงผูปฏิบัติงาน และผูควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบายและคูมือการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน มีการกําหนดบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบแตละตําแหนงในใบแสดงลักษณะงานใหสอดคลองกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานและนโยบายที่กําหนด โดยการอนุมัติและการติดตามจากฝายบริหาร เพื่อใหมั่นวา
ไดมีการนํานโยบายและกระบวนการที่กําหนดไวไปปฏิบัติจริง
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการกําหนดวันที่ระเบียบมีผลบังคับใช เพื่อใหมีการนํานโยบายและกระบวนการปฏิบัติ
ของบริษัทไปใชในเวลาที่กําหนด มีการกําหนดคุณสมบัติพนักงานแตละตําแหนง เพื่อใหฝาย
ทรัพยากรมนุษยและธุรการสรรหาพนักงานที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับหนาที่งาน
มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานโดยฝายบริหาร เพื่อจัดการแกไขปญหาและขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดแนวทางการแกไข
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทตองกําหนดใหทุกหนวยงานทบทวนคูมือการปฏิบัติงานทุกป และฝายบริหารมี
การประชุมทบทวนและประเมินผลระบบคุณภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหมั่นใจวา
นโยบายคุณภาพของบริษัทและระบบคุณภาพ มีการทํางานอยางตอเนื่อง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

9
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กําหนดไว
คําถาม
ใช
ไมใช
9
13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร
ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน
9
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของ
ขอมูล
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
การจัดซื้อจัดจางระบบ BITHIS มีกระบวนการพิจารณาความคุมคาของประโยชนที่จะ
ไดรับ งบประมาณ การตอรองราคา และความเหมาะสมในการจัดซื้อทั้งระบบงานหรือ
บางสวน และจํานวนผูใช (user) ที่จําเปน
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใชประกอบ
การตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ใหพิจารณา เหตุผล
ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการระบุชื่อเอกสารและขอมูลที่จัดสงพรอมกับวาระการประชุมใหกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยสงใหกรรมการลวงหนา 7 วันกอนการจัดประชุม เวน
แตกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทตามที่ระบุในขอบังคับของ
บริษัท เพื่อใชประกอบการใหความเห็นในที่ประชุม
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย
ภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา ใหคณะกรรม
การตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให
สามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแตละ
ราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่อง
ที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่อง ที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับวาระที่จัดการประชุมและมติที่ประชุม โดยบันทึกรายละเอียดในการ
ประชุม เพื่อใหเปนหลักฐานและใชในการตรวจสอบยอนหลัง และมีการบันทึกเกี่ยวกับขอ
ซักถามและความเห็นของกรรมการ (ถามี)
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คําถาม
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในจากภายนอกวาขอบกพรอง
ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

ใช
9

ไมใช

ใช
9

ไมใช

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญอยางเปนระบบ เชน การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟม
แยกตามประเภทใบสําคัญและเรียงตามเลขที่เอกสาร การจัดเก็บขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงานพรอมจัดทําทะเบียนคุมเอกสาร ภายหลังจากไดรับแจงขอบกพรองจาก
ผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในจากภายนอก ผูบริหารมีการกํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน
แกไขอยางเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในจากภายนอก
เปนตน

14.

องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุม
ภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทาง การสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทจัดใหมีกระบวนการสื่อสารขอมูลที่เหมาะสม เชน การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมระหวางผูบริหารฝายงานและผูปฏิบัติงาน
ของแตละฝาย และกําหนดใหทุกหนวยงานตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
รับทราบอยางสม่ําเสมอ
14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ และทําใหคณะ
กรรม การบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการ ตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอ
ขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบภายในจากภายนอก การจัดประชุมระหวางผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ
การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษั ท กําหนดใหเลขานุก ารบริษัท หรือ เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผู
ประสานงานและรวบรวมขอมูลระหวางคณะกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายใน
จากภายนอก เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท
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14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตางๆ ภายในบริษัท
สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
hotline) ไดอยางปลอดภัย

ใช
9

ไมใช

ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีชองทางในการเปดรับเรื่องรองเรียนสําหรับใหผูที่ตองการแจงขอมูลหรือ
เบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทเองไดหลายชองทาง เชน ติดตอแจงขอมูลผานทาง
เว็บไซดของบริษัท หรือทางอีเมลกลางของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดูแลโดยเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ จดหมายปดผนึก หรือตูรับเรื่องรองเรียน

15.

องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
9
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
และมี ช อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม เพื่ อ สนั บ สนุ น การควบคุ ม ภายใน เช น จั ด ให มี
เจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการแตงตั้งผูมีอํานาจรายงานสารสนเทศที่สําคัญตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งมีเจาหนาที่นักลงทุนสัมพนธ นอกจากนี้ ยังมีชองทางในการเปดรับ
เรื่อ งรอ งเรียนสํ าหรับใหผูที่ตองการแจงขอ มูล หรือเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายใน
บริษัทเองไดหลายชองทาง เชน ติดตอแจงขอมูลผานทางเว็บไซดของบริษัท หรือทางอีเมล
กลางของณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดูแลโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จดหมาย
ปดผนึก หรือตูรับเรื่องรองเรียน
15.2 บริษัท จัดใหมีชองทางการสื่อ สารพิเ ศษหรื อ ชองทางลับ เพื่ อใหผูมี ส วนได เสีย ภายนอก
องค ก รสามารถแจ ง ข อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การฉ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต (whistle-blower
hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

9

ไมใช
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน
เหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
16.1 บริษัท จัดใหมี กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริย ธรรมธุร กิจและขอ กําหนดหามฝาย 9
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน
กํา หนดใหแ ตละส วนงานติ ดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบัง คับ บัญ ชาหรือ มอบหมายให
หนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการกําหนดนโยบายความขัดแยงทางผลประโยชนโดยสื่อสารใหผูบริหารและ
พนักงานรับทราบ และมีกระบวนการกํากับติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
ไว หากพบวามีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามจริยธรรมธุรกิจและขอหามที่บริษัทกําหนด บริษัท
กําหนดชองทางในการรับเรื่องรองทุกขไวชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ
16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายในจากภายนอก
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายในจาก
ภายนอกที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการแตงตั้ง
และมอบหมายใหทําหนาที่ภายใตขอบเขตตามแผนงานประจําปทีมี่การพิจารณากําหนดไว
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
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16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและความสามารถ
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ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
บริษัทมีการวาจางผูตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
16.5 บริ ษั ท กํ า หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให ขึ้ น ตรงต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผลของการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายในจากภายนอกหรือขอบกพรองในระบบ
ควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบบัญชีตรวจพบจะไดรับการแจงตอคณะกรรมการบริษัทผานทาง
คณะกรรมตรวจสอบเพือ ดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางทันเวลาและสมํ่าเสมอ
16.6 บริ ษั ท ส ง เสริ ม ให ผู ต รวจสอบภายในจากภายนอกปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรฐานสากล การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในจากภายนอก (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตาม 9
แกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
นัยสําคัญ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
มีการรายงานผลการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในใหฝายงานที่รับการตรวจสอบ
ทราบ หากมี ข อ ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง มี ก ารบั น ทึ ก เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเพื่ อ แจ ง ให ฝ า ยงานที่
รับผิดชอบแกไขทันที และมีการรายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในใหผูบริหาร
บริษัทรับทราบตอไป
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการ
กระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะได
เริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท:
กรณีมีเหตุการณสําคัญ เชน มีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง เปนตน ฝายบริหารมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดใหผูที่เกี่ยวของตองดําเนินการแกไข และรายงานใหผูบริหาร
ทราบทันทีโดยฝายบริหารมีการรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจากการดําเนินงาน
พรอมแนวทางการแกไข ในวาระของการประชุมของคณะกรรมบริษัทการอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ รวมถึงรายงานความคืบ หนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งถัดไป
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