บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด ( มหาชน )

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2558

แบบประเมินนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2558

แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทางและมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจําวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าลูกค้าและบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนักงานทีเ่ หมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกิจการซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเช่นรวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทุกปีรวมทั้งมีการเผยแพร่
code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลาหากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลา
อันควร
2
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทําหน้าทีก่ ํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้านการ
ควบคุมภายใน
คําถาม
2.1 มี ก ารกํ าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการแยกจากฝ่า ยบริ ห ารโดยได้ ส งวนสิ ท ธิ์ อํ า นาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎบัตรซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือสามารถ
ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแท้จริงเช่นไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลย
พินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุมข้อมูลและการสื่อสารและการติดตาม
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมายรวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพเช่นแบ่งแยกหน้าที่ใน
ส่วนงานที่สําคัญซึ่งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันมีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ
และมีสายการรายงานที่ชัดเจนเป็นต้น
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกําหนดมอบหมายและจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารและพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ําเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานการให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ
การจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสรรหาพั ฒ นาและรั ก ษาผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนเช่ น การจั ด ระบบที่ ป รึ ก ษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สําคัญ

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/
/

5. องค์กรกําหนดให้บคุ ลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในและจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จําเป็น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสมโดย
พิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
ความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เเต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.
องค์ ก รกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้นโดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้องมีมูลค่าเหมาะสม
และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงินโดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สําคัญเช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการแนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

7.
องค์ ก รระบุ แ ละวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
ทั่วทั้งองค์กร
คําถาม
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กรหน่วยธุรกิจฝ่ายงานและ
หน้าที่งานต่างๆ
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์การดําเนินงานการรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เเละด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)
การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คําถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆเช่น การจัดทํารายงานทางการเงิน
เท็จการทําให้สูญเสียทรัพย์สินการคอร์รัปชันการที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน (management
override of internal controls) การเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในรายงานที่สําคัญการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กําหนดแล้ว
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริม
ให้พนักงานกระทําไม่เหมาะสมเช่นไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดเเรงจูงใจใน
การตกเเเต่งตัวเลขยอดขายเป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัท
ดําเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้

ใช่
/

ไม่ใช่

/

/
/

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจการควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจการควบคุมภายในและ
รายงานทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายในและรายงาน
ทางการเงินตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กรเช่นสภาพแวดล้อม
ความซับซ้อนของงานลักษณะงานขอบเขตการดําเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม
เช่นมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไปตลอดจนกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และลําดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุมเพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้เช่นมีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุนขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขายการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อขั้นตอนการเบิกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้จัดให้มีกระบวนการสําหรับกรณีต่างๆดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไป
แล้วเช่นการทําสัญญาซื้อขายสินค้าการให้กู้ยืมการค้ําประกันบริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่นติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนดหรือมีการทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญาเป็นต้น
10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น การควบคุมแบบ manual และ
automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรเช่นทั้งระดับกลุ่มบริษัทหน่วยธุรกิจสายงานฝ่ายงาน
แผนกหรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกันกล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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/

/
/
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มาการพัฒนาและการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม

ใช่
/

ไม่ใช่

/
/
/

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายซึ่งได้กําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่
กําหนดไว้นั้นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
คําถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดเช่นข้อบังคับของบริษัทเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
แบบประเมินการควบคุมภายใน2558
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ไทยเกณฑ์ของสํานักงานฯลฯ
เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสําคัญและพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริษัทกําหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

/

13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูล
ที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ

/

13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็น
หรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผลเป็น
ต้น

/

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี้

/

/

/

13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่อง ในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
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ไม่ใช่

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จําเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที่วางไว้
คําถาม

ใช่

14.1 บริษัท มีกระบวนการสื่อ สารข้อมู ลภายในอย่า งมีป ระสิ ทธิภาพ และมีช่อ งทางการสื่อ สารที่เหมาะสม เพื่ อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน

/

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคล
ที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น

/

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

/

ไม่ใช่

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน เป็นต้น

/

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

/

ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ ก รติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน เพื่ อให้ มั่น ใจได้ ว่ า การควบคุ มภายในยั งดํ า เนิ น ไปอย่ า ง
ครบถ้วน เหมาะสม
แบบประเมินการควบคุมภายใน2558
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คําถาม

ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ
และรายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ มอบหมายให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในติ ด ตามการปฏิ บั ติ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

/

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

/

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

/

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

/

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

/

ไม่ใช่

/

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญ

/

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

/

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดําเนินการจัดการแล้ว)
ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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