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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามส าคัญ อย่างยิ่งส าหรั บ บริ ษ ทั จดทะเบี ย นหรื อ
บริ ษทั ที่มีประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ ้น โดยระบบที่ ดีจะสามารถช่ วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยง
หรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ น
หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั ที่ จะต้องดาเนิ นการให้ มนั่ ใจว่า บริ ษ ทั มี ระบบควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพ ย์สิน จากการทุ จริ ต เสี ยหาย
รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่ วยให้บริ ษทั
ใช้เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมิ น นี้ ได้ จ ัด ท าตามแนวคิ ด ของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม
2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคาถามหลักยัง
แบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่ นเดี ยวกับ แนวทางของ COSO เดิ ม แต่ได้ขยายความแต่ล ะส่ วนออกเป็ น
หลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนาไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมิ นนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุ มภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติ มหากเกิ ดเหตุการณ์ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความเห็ น
มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบัน วิช าชี พ 5 แห่ ง ได้แก่ สถาบัน ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตแห่ งสหรัฐอเมริ ก า
(AICPA) สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิ น
(Financial Executives Institute ห รื อ FEI) สม าคม นั ก บั ญ ชี แห่ งส ห รั ฐ อเม ริ กา (American Accounting
Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
1
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การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ว
พบว่า บริ ษทั ยังขาดการควบคุ มภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนั้น
หรื อมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิ บายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิ บตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่ อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
คาอธิบาย :
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ให้ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
การกากับดูแลกิ จการที่ ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดย
บริ ษั ท ได้ เผยแพร่ คู่ มื อ ดั ง กล่ า วผ่ า นทาง Intranet ของบริ ษั ท (http://cmc_intranet.com)
เพื่อที่จะให้ผบู้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั สามารถ
เข้าถึงคู่มือดังกล่าวได้สะดวก รวดเร็ ว



1.2 มี ข อ้ ก าหนดที่ เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรให้ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานปฏิ บ ัติห น้าที่ ด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง



1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of Conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
องค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มี ก ารสื่ อสารข้ อ ก าหนดและบทลงโทษข้ า งต้น ให้ ผู้บ ริ หารและพนั ก งาน
ทุ กคนรับ ทราบ เช่ น รวมอยู่ในการปฐมนิ เทศพนัก งานใหม่ ให้พ นัก งานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุ กปี รวมทั้งมี การเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่
2

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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คาถาม

ใช่

พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
คาอธิบาย :
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุไว้ใน
คู่มือการกากับดู แลกิ จการที่ ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ
เพื่อให้ผบู้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบตั ิเป็ นวินยั การทางาน
โดยให้บุคลากรระดับผูจ้ ดั การขึ้นไปของบริ ษทั ลงนามรับทราบและเข้าใจเพื่อถือเป็ นแนวทาง
ประกอบการปฏิบตั ิของนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้กาหนดระเบียบ
และข้อกาหนดว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีผทู ้ ี่ละ
เว้นไม่ปฏิ บตั ิตามหลักปฏิ บตั ิดงั กล่าว นอกจากนี้ มีการกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลการป้ องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์ รัปชัน ไว้ในส่ วนที่ 3 เรื่ องจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุ รกิ จ ของเจ้า พระยามหานคร อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ฯ ได้แ ยกนโยบายต่ อ ต้า นคอร์ รั ป ชัน (AntiCorruption Policy) จากเรื่ องจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยมี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2559
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแล
การปฏิบตั ิ (Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มี ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่ อท าหน้าที่ ต รวจสอบ ประเมิ น และติ ดตามกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้ เพื่อหาแนวทางป้ องกัน และแก้ไข
ข้อ สั ง เกตที่ ต รวจพบ และมี ห น่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายในเพื่ อ เข้า มา
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั
บริ ษทั ได้กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแล
และส่ งเสริ มให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิ บตั ิตามคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดี มาตรฐาน
ทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึง
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่ อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มี
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คาถาม
กระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อ จัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
คาอธิบาย :

ใช่

ไม่ ใช่

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

2.1 มี การกาหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ส งวนสิ ท ธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มี ก ารก าหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การอย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการอนุ ม ตั ิ ข องที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท
(แล้วแต่กรณี ) นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิในการดาเนินงานและการเข้าทา
ธุ รกรรมต่างๆ ของบริ ษ ทั (Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการ
อนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



บริ ษทั ได้กาหนดให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแล
และส่ งเสริ มให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิ บตั ิตามของบริ ษทั อย่างทัว่ ถึง และสนับสนุ นให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน มี การสอบถามกรณี มีขอ้ สงสัย หรื อข้องใจเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของ
บริ ษทั รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนร้องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เห
มะสม หรื อขัดต่อจรรยาบรรณในการดาเนินการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อสอบถามข้อข้องใจได้ที่
ฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดระเบียบ และข้อกาหนดว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมหากมีผทู ้ ี่ละเว้นไม่ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิดงั กล่าว
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

คาถาม

ใช่

คาอธิบาย :
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ม อบหมายให้ที่ ประชุ ม กรรมการบริ หาร (Executive Committee)
จัดทาเป้ าหมายและแผนงานประจาปี ของบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้ง
มีการกาหนดเป้ าหมายและแผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่ าย และกาหนดให้รายงานผล
การดาเนินงานในที่ประชุมกรรมการบริ หาร เป็ นประจาทุกเดือน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มี ก ารก าหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมถึ งมีการกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎ
บัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่กรณี )
โดยการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ อี กทั้งกรรมการผูจ้ ดั การได้มีการพิจารณาและคานึ งถึงกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และพรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มี ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และมี ค วามเชี่ ย วชาญที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
คาอธิบาย :
คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูม้ ี คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด
ตลอดจนมี ค วามหลากหลายทั้ง ด้า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษทั สามารถ
ว่าจ้างที่ ป รึ ก ษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งในการ
ดาเนิ นการแต่งตั้งที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณาและอนุ มตั ิตาม
ขั้นตอน
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิส ระที่ มีความรู้ ความสามารถน่ าเชื่ อถื อ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างแท้จริ ง เช่ น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
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ไม่ ใช่
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เอกสารแนบ 5

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คาอธิบาย :
คณะกรรมการบริ ษ ทั ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจานวน 6 ท่ าน โดยทั้ง 4 ท่านท าหน้าที่
กรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิ ส ระทุ ก ท่ านเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถและความ
น่ าเชื่ อถื อ รวมถึ งมี คุณสมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่ า น มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพียงพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ ในการสอบทานความน่ าเชื่ อถื อของงบการเงิน
ของบริ ษทั ได้
2.6 ค ณ ะ ก รรม ก าร ก ากั บ ดู แ ล ก ารพั ฒ น าแ ล ะ ป ฏิ บั ติ เรื่ อ งก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน
ในองค์ก ร ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ง การสร้ างสภาพแวดล้อมการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ ย ง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสารและการติดตาม
คาอธิบาย :
คณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี อ านาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบให้บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งครอบคลุ มถึ ง
การสอบทานให้ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย งและมาตรการในการจัด การความเสี่ ย งอย่า ง
เหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายในเกี่ ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรั บข้อ
ร้องเรี ยน และให้บริ ษทั มีระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และกากับให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานการตรวจ
ติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ ง
จะครอบคลุมถึงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั




3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (Oversight)
ของคณะกรรมการ
คาถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั
โดยพิ จารณาถึ งความเหมาะสมทั้งทางธุ รกิ จและกฎหมาย รวมถึ งการจัดให้มี ก ารควบคุ ม
ภายในอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น แบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นส่ ว นงานที่ ส าคัญ ซึ่ งท าให้ เกิ ด การ
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คาถาม
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
คาอธิบาย :

ใช่

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงสร้ างองค์กรที่ เหมาะสมกับสภาพการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยโครงสร้ า งการจัด การของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมี การกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุ ดต่างๆ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่ วน
งานที่สาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ตั้งฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่ งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3.2 ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ก าหนดสายการรายงานในบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
คาอธิบาย :



ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งได้กาหนดให้มี ก ารรายงานตามสายการบังคับ บัญ ชาตามโครงสร้ างการ
จัดการที่ ชัด เจน รวมถึ ง ได้ระบุ ส ายการรายงานไว้ใ นเอกสาร Job Description ของแต่ ล ะ
ตาแหน่งงาน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนดอานาจอนุ มตั ิในการดาเนิ นงานและการเข้าทา
ธุ รกรรมต่างๆ ของบริ ษ ทั (Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการ
อนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.3 มี ก ารก าหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มี ก ารก าหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั (แล้วแต่
กรณี ) อีกทั้ง บริ ษทั ได้มีการกาหนดอานาจอนุ มตั ิ ในการดาเนิ นงานและการเข้าทาธุ รกรรม
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

คาถาม
ต่างๆ ของบริ ษทั (Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิของที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท นอกจากนี้ บริ ษ ัท มี ก ารจัด ท า Job Description ของแต่ ล ะ
ตาแหน่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ใช่

ไม่ ใช่

ใช่

ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบ ตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมี กระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิ บตั ิน้ นั อย่าง
สม่าเสมอ



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้จดั ทาแผนพัฒนาบุคคล (Training Plan) ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน
ความต้องการของบริ ษทั องค์กร สายงาน และมีการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาบุ คคลที่
ชัดเจนมีมาตรฐาน และทันเหตุการณ์
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่
มี ผลการปฏิ บตั ิ งานดี และการจัดการต่อบุ คลากรที่ มีผลงานไม่ บรรลุ เป้ าหมาย รวมถึ ง การ
สื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
คาอธิบาย :
บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายการบริ ห ารงานบุ ค คล ในการให้ผ ลตอบแทนที่ เป็ นธรรม ด้ว ย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ โดยสอดรับกับคุณภาพ ผลสาเร็ จ
ของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
ด้ว ยความเสมอภาค ซึ่ งผลการประเมิ น จะใช้เป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาการเลื่ อ น
ตาแหน่ ง การปรับเงิ นเดื อน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พร้ อมทั้งสื่ อสารข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้พนักงานได้รับรู ้และเกิดความเข้าใจที่ดีต่อองค์กร
4.3 บริ ษทั มี กระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรั บการขาดบุ คลากรที่ มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
คาอธิบาย :
บริ ษัท มี น โยบายในการสรรหาและคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ในตาแหน่งงานที่มีความสาคัญให้มาทางานให้แก่บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
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4.4 บริ ษ ทั มี กระบวนการสรรหา พัฒ นา และรัก ษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ กคน เช่ น การ
จัดระบบที่ปรึ กษา (Mentoring) และการฝึ กอบรม



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการกระบวนการพัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่ องโดยการกาหนดแผนการ
อบรมประจาปี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน
ระดับต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงการอบรม ที่จดั ขึ้นภายในองค์กร และ
โดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ บริ ษทั ให้โอกาสผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มที่โดยให้มีผลตอบแทนการทางานที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ ใน
การทางาน ทั้งในรู ปของเงินเดือน และโบนัส ตามความเหมาะสม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ที่สาคัญ



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการจัดทาแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ งที่ สาคัญ โดยการจัดให้มี
แผน Succession Plan เพื่ อเป็ นการเตรี ยมองค์กรให้พ ร้ อมส าหรั บ อนาคต งานในตาแหน่ ง
สาคัญๆ ทั้งหมดจะต้องมี ก ารพัฒนาตัวสื บ ทอดตาแหน่ งและมี การวางแผนพัฒนาไว้อย่าง
ละเอียด ให้มีผลบังคับใช้วนั ที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่ งอนุ มตั ิโดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผู้บ ริ ห ารมี ก ระบวนการและการสื่ อสารเชิ ง บัง คับ ให้ บุ ค ลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุ มภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาเป็ น



คาอธิบาย :
บริ ษ ทั ได้ก าหนดให้ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนต้องศึ ก ษาคู่ มื อการก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยละเอียดถี่ถว้ นและ
ปฏิ บ ัติ ตามอย่างเคร่ งครั ด ถื อ เป็ นวินัยในการปฏิ บ ัติ งาน ผูท้ ี่ ล ะเว้น ย่อมถู ก สอบสวนและ
ลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม โดยบริ ษทั มีแนวทางในการวางรากฐานให้บุคลากรของ
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คาถาม
บริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจและให้ความร่ วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ใช่

ภายใน
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ได้ก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ร ายงานผลการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงานตรวจสอบเป็ นประจาทุ กไตรมาส ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยฝ่ าย
ตรวจสอบภายในมีแผนการติดตามผลกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้ วดั ผลการปฏิ บตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจและการ
ให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการกาหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจาปี
ซึ่ งผ่า นการอนุ ม ัติ โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หาร โดยมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ก าร
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนี วดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่ งใน
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ได้ ค านึ ง ถึ ง แผนงานและเป้ าหมายโดยรวม ผลงาน
ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในงาน รวมถึงการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
5.3 คณะกรรมการและผู ้บ ริ หารประเมิ น แรงจู ง ใจและการให้ ร างวัล อย่ า งต่ อ เนื่ อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิ บตั ิตามการควบคุ มภายใน
ด้วย



คาอธิบาย :
บริ ษทั สนับสนุ นให้บุคลากรของบริ ษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ตามหลักเกณฑ์
การพิ จารณาประเมินผลการปฏิ บ ตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนี วดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ ชัดเจน
รวมถึ งการปฏิ บตั ิตาม Code of Conduct โดยให้มีผลตอบแทนการทางานที่ เหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุน้ ในการทางาน
5.4 คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารได้ พิ จ ารณาไม่ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งแรงกดดัน ที่ ม ากเกิ น ไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้มีการกาหนด Job Description ของแต่ละตาแหน่ งงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนี วดั ผลงานหลัก (KPI) ที่ชดั เจนและเหมาะสม
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

เพื่อให้ผบู้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั รับทราบถึงเป้ าหมายและความคาดหวังของบริ ษทั
โดยบริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงานเดือ นละ 1 ครั้ง ในระบบ
KPI ซึ่ งผูบ้ งั คับ บัญ ชาจะแจ้งผลการประเมิ น และสิ่ งที่ ต้องปรั บ ปรุ ง ให้พ นัก งานรั บ ทราบ
เพื่อที่จะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจาก
ดัชนี วดั ผลงานหลัก (KPI) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และศักยภาพ
ของบุคลากร

การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุ รกิ จ
ในขณ ะนั้ น โดยแสดงได้ ว่ า รายการในรายงานทางการเงิ น มี ต ั ว ตนจริ ง ครบถ้ ว น
แสดงถึ งสิ ท ธิ หรื อภาระผูกพันของบริ ษ ทั ได้ถู กต้อง มี มูล ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมู ล
ครบถ้วน ถูกต้อง



คาอธิบาย :
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริ ษทั ซึ่ งได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาต และระหว่างกาลสาหรับงวด 1 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่ งได้รับการสอบ
ทานโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ได้จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชี โดยผูส้ อบบัญชี ได้แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุ รกิจ



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมงบการเงินของบริ ษทั ทั้งรายปี และรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6.3 รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท สะท้ อ นถึ ง กิ จ กรรมการด าเนิ นงานของบริ ษั ท
อย่างแท้จริ ง
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คาอธิบาย :
งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ทั้งนี้ ใน
การตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตได้รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
หลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน และพิจารณา
การควบคุ มภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ของบริ ษทั
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง อนุ ม ัติ แ ละสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่ อสารกับ
หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงต่างๆ ประเมินผล
กระทบ กาหนดผูร้ ับผิดชอบ และผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้
พนักงานทุกระดับตะหนักถึงความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยงของทุกหน่วยงาน
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จทั้งระดับองค์กร
หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



คาอธิบาย :
บริ ษทั ฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อดาเนิ นการพิจารณาสอบทานและ
นาเสนอนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ซึ่งหลักการบริ หารความเสี่ ยง
ของบริ ษทั ฯ ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1. การจัดให้มีโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
• Strategic Risk
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คาถาม
•
•
•
•

ใช่

Operational Risk
External Risk
Financial Risk
Corruption Risk

2. การกาหนดขอบเขต/ กรอบแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงและวัฒนธรรมองค์กร
3. การดาเนินการตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
• การกาหนดวัตถุประสงค์
• การระบุความเสี่ ยง
• การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยง
• การจัดการด้านความเสี่ ยง
• การติดตาม ประเมินผล และรายงาน
อี ก ทั้ง บริ ษ ัท ฯ ได้จดั ท าคู่มื อ CMC’S RISK MANAGEMENT GUIDELINE เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินการด้านการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และให้พนักงานของบริ ษทั ฯ
ทุกระดับชั้นมีความเข้าใจตรงกัน
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุ กประเภทที่ อาจเกิ ดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
อ ง ค์ ก ร ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง ค ว า ม เสี่ ย ง ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ด า เนิ น ง า น ก า ร ร า ย ง า น
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ




คาอธิบาย :
อ้างอิง 7.1


7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
คาอธิบาย :
ในการจัดทารายงานความเสี่ ยงองค์กร คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้ร่วมกับ
ผูบ้ ริ หารของแต่ละหน่วยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษทั
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิ ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



คาอธิบาย :
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

อ้างอิง 7.1
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (Avoidance)
หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (Sharing)



คาอธิบาย :
อ้างอิง 7.1
8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จั ด ท าร าย งาน ท างก าร เงิ น เท็ จ ก าร ท าให้ สู ญ เสี ย ท รั พ ย์ สิ น ก าร ค อ ร์ รั ป ชั น
การที่ ผู้บ ริ ห ารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุ ม ภายใน (Management Override of Internal
Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่ งทรัพย์สินโดยไม่
ถูกต้อง เป็ นต้น
คาอธิบาย :
บริ ษ ัท ได้จดั ให้ มี ก ารประเมิ น โอกาสที่ จะเกิ ด การทุ จริ ต ในรู ป แบบต่ า งๆ โดยครอบคลุ ม
หน่ วยงานหลักๆ ของบริ ษทั ตามลักษณะงานของแต่ละฝ่ ายงานและรายงานผลการประเมิน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายที่ ก าหนดแล้ว รวมทั้ง ได้พิ จารณาความสมเหตุ ส มผลของการให้ สิ่ ง จู ง ใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่ พ นักงานแล้วด้วยว่า ไม่ มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พ นักงานกระทาไม่เหมาะสม
เช่ นไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกิ นความเป็ นจริ งจนทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการกาหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจาปี
ซึ่ งผ่า นการอนุ ม ัติ โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ หาร โดยมี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ ก าร
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คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยอ้างอิงจากดัชนี วดั ผลงานหลั ก (KPI) ที่ชดั เจน ซึ่ งใน
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ดั ง กล่ า ว ได้ ค านึ ง ถึ ง แผนงานและเป้ าหมายโดยรวม ผลงาน
ความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในงาน โดยให้มีผลตอบแทนการทางานที่เหมาะสม
และสร้างแรงกระตุน้ ในการทางาน ทั้งในรู ปของเงินเดือน และโบนัส ตามความเหมาะสม
8.3 คณ ะกรรมการตรวจส อบได้ พิ จ ารณ าและสอบถามผู ้ บ ริ หารเกี่ ยวกั บ โอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต



คาอธิบาย :
คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ก ารสอบถามฝ่ ายตรวจสอบภายในถึ งเหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่านมาถึ ง
เหตุการณ์การพบการทุจริ ตภายในองค์กร โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่
รายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบหากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ทุ จริ ตในอนาคต เพื่ อที่ จะสามารถ
ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ตดังกล่าว ต่อไป
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ต้องศึกษาคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้งนโยบายต่างๆ
โดยละเอียดถี่ถว้ น และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ถือเป็ นวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้มีการประเมินความเสี่ ยงขององค์กร ทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งอาจ
มี ผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยได้ดาเนิ นการการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงต่างๆ ที่ อาจเกิ ด
ผลกระทบต่อบริ ษทั โอกาสในการเกิดความเสี่ ยง
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9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุ รกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย :
อ้างอิงข้อ 9.1
9.3 บริ ษทั ประเมิ นการเปลี่ ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่ อาจมี ผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ การ
ควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้มี การกาหนดเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ชัดเจน โดยมี
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าเป้ าหมาย นโยบาย และแผนงานนาไปสู่ การปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุ ม ของบริ ษ ทั มี ความเหมาะสมกับ ความเสี่ ยง และลัก ษณะเฉพาะของ
อ งค์ ก ร เช่ น ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ค ว าม ซั บ ซ้ อ น ข อ งงาน ลั ก ษ ณ ะ งาน ข อ บ เข ต
การดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้กาหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร และกระบวนการย่อยที่สาคัญต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิจและสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี
การว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ ที่ ปรึ กษา
จ ากัด ซึ่ งได้ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า บริ ษ ัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ มี ค วามหลากหลายและ
เหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการทางธุ รกิ จ (Business Cycle) ของหน่ วยงาน
ต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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คาถาม

ใช่

10.2 บริ ษ ัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุ รกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกัน
การทุ จริ ต ได้ เช่ น มี ก ารก าหนดขนาดวงเงิ น และอ านาจอนุ ม ัติข องผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะระดับ
ขั้นตอนในการอนุ มตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้ อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึก
ข้อมู ล รายละเอี ย ดการตัดสิ น ใจจัดซื้ อ ขั้น ตอนการเบิ ก จ่ ายวัส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ การเบิ ก ใช้
เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มีกระบวนการสาหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้



10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และ
ผู ้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ บุ คคล ดั ง ก ล่ าว รวม ทั้ งบุ คคล ที่ เกี่ ยวโยงกั น เพื่ อป ระโยชน์ ใน
การติ ดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัดแย้งทาง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ใ ห้ เป็ น ปั จ จุ บั น เส ม อ
10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษัท อนุ ม ัติ ธุ ร กรรมหรื อท าสั ญ ญากั บ ผู ้ที่ เกี่ ย วข้ อ งในลัก ษณะ
ที่ มี ผ ลผู ก พัน บริ ษ ัท ในระยะยาวไปแล้ ว เช่ น การท าสั ญ ญาซื้ อขายสิ นค้ า การให้ กู้ ยื ม
การค้ าประกั น บริ ษั ท ได้ ติ ด ตามให้ ม ั่ น ใจแล้ ว ว่ า มี ก ารปฏิ บ ั ติ เป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่ มีผลผูกพันบริ ษทั เช่ น ติ ดตามการชาระคืนหนี้ ตามกาหนด
หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการให้มีก ระบวนการดาเนิ นงานทางธุ รกิ จต่ างๆ ที่ กาหนดเป็ นลายลัก ษณ์
อักษร เช่น กระบวนการบริ หารจัดการด้านการจองซื้ อบ้านและคอนโด กระบวนการรับชาระ
เงิ นจากลูกค้า กระบวนการพัฒนาธุ รกิ จ กระบวนการบัญชี และการเงิน กระบวนการบริ หาร
จัดการทรัพยากรบุคคล และกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการกาหนด
อ านาจอนุ ม ัติ ใ นการด าเนิ น งานและการเข้า ท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ัท (Delegation of
Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการอนุ มตั ิของที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อีก
ทั้ง มีการดาเนินการควบคุมการติดตามให้คู่สัญญาของบริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทุ กรายเปิ ดเผยและรับรอง
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน
โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่บริ ษทั ทราบหากข้อมูลที่แจ้งไว้มี
การเปลี่ยนแปลง
10.3 บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น
การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยได้กาหนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งในขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุ รกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ
ซึ่ งเหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิ จและสภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี
การว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ ที่ ปรึ กษา
จ ากัด ซึ่ งได้ใ ห้ ค วามเห็ น ว่า บริ ษ ัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ห ลากหลายและมี ค วาม
เหมาะสม
10.4 บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารควบคุ ม ภายในในทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร เช่ น ทั้ งระดั บ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ



คาอธิบาย :
บริ ษ ทั ได้กาหนดกระบวนการควบคุ มภายในระดับ องค์กร และกระบวนการที่ สาคัญต่างๆ
โดยได้กาหนดไว้เป็ นส่ วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน
10.5 บริ ษ ัท มี ก ารแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงาน 3 ด้ า นต่ อ ไปนี้ ออกจากกั น
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
คาอธิบาย :



บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อนการ
อนุ ม ตั ิ รายการทุ ก ครั้ ง จะต้องมี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้องและครบถ้วนโดยหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องก่ อนส่ งให้ผอู ้ นุ มตั ิ ได้มีการกาหนดอานาจอนุ มตั ิ ในการดาเนิ นงานและการเข้าท า
ธุ รกรรมต่างๆ ของบริ ษ ทั (Delegation of Authority) ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่ งผ่านการ
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อนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
สาหรับการบันทึกรายการบัญชี บริ ษทั ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทาหน้าที่บนั ทึกรายการบัญชี
ในแต่ละรายการ จะต้องไม่ทาหน้าที่ตรวจทานและอนุมตั ิรายการ
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษั ท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
คาอธิบาย :
บริ ษทั มีกาหนดนโยบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีผลบังคับใช้นโยบายเมื่อ 1 เมษายน
2560) ซึ่ งระบุแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ และการควบคุมทัว่ ไป
ของระบบสารสนเทศ ดังนี้
• กระบวนการร้องขอและอนุมตั ิ (Request)
• ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ (Support)
• อายุการใช้งานIT (Lifetime)
• ความปลอดภัย (Security)
• ทรัพย์สินและอุปกรณ์IT (IT Asset & Inventory)
• ทัว่ ไป (General)
อีกทั้งนโยบายดังกล่าว จะถูกเผยแพร่ ให้แก่พนักงานภายในองค์กรทราบผ่านเครื อข่ายภายใน
ของบริ ษ ัท (Intranet) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านต่ า งๆเป็ นไปตามข้อ ก าหนดและได้รั บ การ
ควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม
11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุ มของโครงสร้ างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม
คาอธิบาย :
บริ ษทั มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรั บผิดชอบเรื่ องดังกล่าว โดยการจัดหา การ
ติดตั้งระบบงานต่างๆ การดู แลระบบเครื อข่าย เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็ จรู ปและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินงานของบริ ษทั
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คาถาม
11.3 บริ ษั ท ควรก าหนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มี การกาหนดนโยบายระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (มี ผลบังคับใช้นโยบายเมื่อ (1
เมษายน 2560) ซึ่ ง ระบุ แนวทางการปฏิ บ ัติง านที่ เกี่ ย วข้องกับ กระบวนการต่ างๆ และการ
ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งมีการกาหนดแนวการควบคุ มไว้
ในหัวข้อ “ความปลอดภัย” อีกทั้งนโยบายดังกล่าว จะถูกเผยแพร่ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร
ทราบผ่ า นเครื อ ข่ า ยภายในของบริ ษ ัท (Intranet) เพื่ อ เป็ นกฎระเบี ย บและแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานให้คานึงถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
คาอธิบาย :
บริ ษ ทั มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศรั บ ผิดชอบเรื่ องดังกล่ าว โดยระบุ ข อบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทาสรุ ปความต้องการจากผูใ้ ช้งานทั้งหมดและรายงาน
ความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งบริ ษทั มีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิด ชอบในการ
ให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ แก้ ไ ข ปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ แจ้ง จากผู ้ใ ช้ ง าน รวมถึ ง มี ก ารจัด ท าตารางการ
ปฏิบตั ิงานบารุ งรักษาระบบต่างๆ ประจาปี

ใช่

ไม่ ใช่





12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่ งทีค่ าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าหนดไว้ น้ ันสามารถนาไปสู่ การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริ ษทั มี นโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุ รกรรมของผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร หรื อ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ าว ต้องผ่านขั้น ตอนการอนุ ม ัติ ที่ ก าหนด เช่ น
ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ
เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนาผลประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว
คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการจัดทามาตรการและขั้นตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกัน และนโยบายการ
เข้าท ารายการระหว่างกัน ในอนาคต และคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ งานเรื่ อ งขั้น ตอนการท ารายการ
ระหว่างกัน พร้อมทั้งมีการอนุมตั ิจากประธานกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2560
หน้า 20

ใช่
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ใช่

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุ มตั ิ ธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ ไม่มีส่วนได้เสี ยใน
ธุ รกรรมนั้น



คาอธิบาย :
นโยบายเกี่ ยวกับการทารายการระหว่างกันมี รายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาอานาจ
อนุมตั ิของธุ รกรรมนั้นๆ โดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุ รกรรมดังกล่าว
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
เป็ นส าคัญ และพิ จารณาโดยถื อเสมื อนเป็ นรายการที่ กระท ากับ บุ ค คลภายนอก (at Arms’
Length Basis)




คาอธิบาย :
ในกรณี ที่ มี ก ารท ารายการระหว่ า งกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณาถึ ง ความ
สมเหตุสมผลในการกาหนดราคาหรื อเงื่อนไขของธุ รกรรม โดยการกาหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าต่างๆ จะต้องมี หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาและเงื่ อนไขให้เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับลูกค้าทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั (Arm’s Length Basis)
และจะต้องไม่ทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้ง
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วม
นั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยรวมถึ งกาหนดระบุ หน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั ย่อยให้สอดคล้องกับบริ ษทั ฯ
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบตั ิเดียวกัน
12.5 บริ ษ ั ท ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการน านโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน



คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั
ไว้ใ นคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ ง านของทุ ก ฝ่ าย โดยจะมี ก ารประกาศนโยบายให้ พ นัก งานทุ ก คน
รับทราบในระบบ Intranet และผ่านทาง Email
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12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถรวมถึ ง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไ ขข้อ ผิ ด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน



ไม่ ใช่

คาอธิบาย :
บริ ษทั จะสื่ อสารนโยบายให้ทุกฝ่ ายรับทราบเมื่อนโยบายต่างๆ ของบริ ษทั มีผลบังคับใช้ โดยมี
ฝ่ ายระบบคุณภาพ (ISO) เป็ นผูค้ วบคุมดูแลการ ซึ่ งปฏิบตั ิตามนโยบายของพนักงานทุ กระดับ
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีทาหน้าที่จดั ให้มีการประเมิน
และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างสม่าเสมอ
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมทุกปี โดยใน
กรณี ที่ผลการปฏิ บตั ิงานไม่เป็ นไปตามนโยบาย หรื อแผนการที่บริ ษทั ตั้งไว้ บริ ษทั จะจัดให้มี
การทบทวนการดาเนิ นงาน หรื อปรับปรุ งกระบวนการท างาน เพื่อให้บริ ษทั สามารถบรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ได้

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนิน
ไปได้ ตามทีก่ าหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ ตอ้ งการใช้ในการดาเนิ นงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



คาอธิบาย :
ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั บริ ษทั จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องทั้งข้อมูลจาก
ภายในและข้อมูลจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์ และตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
โดยหากเป็ นข้อ มู ล ภายในของบริ ษ ัท บริ ษ ัท จะมี ก ารก าหนดการส่ ง ข้อ มู ล ที่ เหมาะสม
ตรวจสอบข้อมูล และมีการอนุมตั ิขอ้ มูลที่เป็ นระบบ เช่น ข้อมูลทางบัญชี เป็ นต้น
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ใช่

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล



คาอธิบาย :
บริ ษทั ดาเนินการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่สาคัญ โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความเพียงพอ
ความจาเป็ น และประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้รับ จากข้อมู ลดังกล่ าวที่ มี ต่อเรื่ องที่ ต้องพิ จารณา
รวมถึงการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
13.3 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข ้อ มู ล ที่ ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ใช้
ประกอบการตั ด สิ นใจ ตั ว อย่ า งข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เช่ น รายละเอี ย ดของเรื่ องที่ เส นอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ




คาอธิบาย :
เลขานุการบริ ษทั และหน่วยงานต้นเรื่ องเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการจัดเตรี ยมข้อมูลที่สาคัญที่
เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการพิจารณา
อนุ มตั ิเรื่ องต่างๆ โดยเลขานุ การบริ ษทั จะท าหน้าที่ จดั ทาหนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ
หนังสื อเชิ ญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจาปี และเอกสาร/แบบฟอร์ มต่างๆ ตามที่
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลจากภายนอก
บริ ษ ัท จะพิ จารณาแต่ งตั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง อาทิ ที่ ป รึ ก ษาในการประเมิ น ระบบการ
ควบคุมภายใน เป็ นต้น เพื่อจัดทาข้อมูลที่มีความสาคัญ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
13.4 บริ ษ ัท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษัท ได้รั บ หนั ง สื อนั ด ประชุ ม หรื อ เอกสาร
ประกอบการประชุ ม ที่ ระบุ ข ้อ มู ล ที่ จาเป็ นและเพี ย งพอต่ อ การพิ จ ารณาก่ อ นการประชุ ม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด



คาอธิบาย :
เลขานุ การบริ ษทั จะจัดทาหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และเอกสารประกอบการ
ประชุ ม ที่ ป ระกอบไปด้วยเรื่ องที่ตอ้ งพิ จารณาและข้อมูล ประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน
สมบู รณ์ ให้แก่ กรรมการทุ ก ท่ าน ก่ อนการประชุ ม ล่ วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
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คาถาม
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการใน
เรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ใช่

ไม่ ใช่

คาอธิบาย :
ภายหลังการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เลขานุ การบริ ษทั ร่ วมกับหน่ วยงานต้นเรื่ องจะทา
หน้าที่จดั ทารายงานการประชุ ม โดยเลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะทาหน้าที่ เก็บ รายงานดังกล่ าวเป็ น
หมวดหมู่อย่างเป็ นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลในอนาคต โดยรายงานการประชุ ม
จะประกอบด้วยรายละเอียดเรื่ องที่พิจารณา ข้อซักถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผล
การอนุมตั ิ/พิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ
13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว




คาอธิบาย :
บริ ษทั มอบหมายให้หน่ วยงานที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่ สาคัญให้เป็ น
ระเบี ยบ เพื่อง่ายต่อการอ้างอิ งในอนาคต โดยหากผูส้ อบบัญชี หรื อที่ ปรึ กษาในการประเมิ น
ระบบการควบคุมภายในมีขอ้ เสนอแนะ ข้อควรแก้ไข หรื อคาแนะนาเพื่อปรับปรุ งระบบการ
จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริ ษทั บริ ษ ทั จะมอบหมายให้ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ นการ
แก้ไข ปรับปรุ งประเด็นที่ ตรวจพบ เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดู แลกิ จการตลอดจนการ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุ รกิจ
14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้
ตามทีว่ างไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อสารข้ อ มู ล ภายในอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ช่ อ งทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีกระบวนการและช่องทางในการสื่ อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
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เช่ น การใช้ระบบ Intranet ในการสื่ อสารภายใน และการใช้ระบบ Email ที่เป็ นความลับใน
กรณี ที่พนักงานมีเรื่ องที่ตอ้ งการร้องเรี ยน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงพนักงานทุก
ระดับชั้น
14.2 บริ ษ ัท มี ก ารรายงานข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษ ัท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจากที่ ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติ ดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผู ้
ตรวจสอบภายใน การจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้อง
ขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุ ม
คณะกรรมการ เป็ นต้น



คาอธิบาย :
เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ายงานข้อมูลที่สาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่ าเสมอ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลที่สาคัญเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ โดย
สามารถติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการบริ ษทั
14.3 บริ ษั ท จัด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อสารพิ เศษหรื อช่ อ งทางลั บ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริ ษ ัท สามารถแจ้ง ข้อ มู ล หรื อเบาะแสเกี่ ย วกับ การฉ้ อฉลหรื อ ทุ จริ ตภายในบริ ษ ัท
(Whistle-Blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย



คาอธิบาย :
บริ ษ ทั ฯ ได้มี การกาหนดนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุ จริ ต อย่างชัดเจนและเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร พร้ อมทั้งระบุ ข้ นั ตอนการสอบสวนและการ
ด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ า งโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม รวมถึ ง ช่ อ งทางในการสื่ อสารกั บ
บุคคลภายนอกและ/หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั
15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุ นการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่
หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น
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คาอธิบาย :
บริ ษทั จะมอบหมายให้ฝ่ายบริ การลูกค้าสัมพันธ์เป็ นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน
และสื่ อสารข้อ มู ล กับ บุ ค คลภายนอก ซึ่ งปฏิ บ ัติ ง านภายใต้ ส ายสนั บ สนุ น และบริ ห าร
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังจัดช่ องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริ ษทั โดยการติ ดต่อ/ร้ องเรี ยนผ่าน
ทางเว็ ป ไซต์ ข องบริ ษั ท หรื อติ ด ต่ อ ทาง Live C hat ผ่ า นทาง เว็ ป ไซ ต์ ข องบริ ษั ท
(http://www.cmc.co.th)
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่ องทางลับเพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (Whistle-Blower Hotline)
แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย



คาอธิบาย :
อ้างอิงข้อ 14.3 และข้อ 15.1

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่ น
กาหนดให้แต่ละส่ วนงานติ ดตามการปฏิ บตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรื อมอบหมายให้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ต้น



คาอธิบาย :
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดให้บุคลากรของบริ ษทั ยึดถือ
คู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริ ษทั เช่น การกาหนด
อ านาจอนุ ม ัติ ใ นการด าเนิ น งานและการเข้า ท าธุ รกรรมต่ า งๆ ของบริ ษ ัท (Delegation of
Authority) ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการจัด ซื้ อ ระเบี ย บว่าด้วยการปฏิ บ ัติง านด้า น
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คาถาม
การเงิ น การบัญชี และการงบประมาณ เป็ นต้น โดยพนักงานของบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิและ

ใช่

รายงานตามสายบังคับบัญชา
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้บุคลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิ ดเผยรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นรายปี หรื อเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ตามแบบฟอร์ มที่บริ ษทั กาหนด เพื่อ
รายงานรายการและลักษณะของรายการที่อาจเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันกับผลประโยชน์ของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั และสอดส่ องดูแลในเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นอกจากนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ่ งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มี
การดาเนิ นการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและข้อก าหนดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ โดยจะ
รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั รับทราบ
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการ
ประเมินตนเองและ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



คาอธิบาย :
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท ซึ่ งรายงานโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก าร
ดาเนิ นการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ
โดยจะนาข้อบกพร่ อง หรื อ สิ่ งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั รายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการติดตามปรับปรุ งแก้ไข
โดยเร็ ว
นอกจากนี้ บริ ษทั มีการว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัสสุ
ไชยยศ ที่ ป รึ ก ษา จ ากัด ซึ่ งได้ใ ห้ ค วามเห็ น ว่า บริ ษ ัท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ มี ค วาม
หลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระดับองค์กรและกระบวนการทางธุ รกิ จ (Business Cycle)
ของหน่วยงานต่างๆ ที่สาคัญของบริ ษทั
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั
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คาถาม

ใช่

คาอธิบาย :
บริ ษทั ได้กาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เสนอผลการประเมินการควบคุมภายใน
ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อคณะกรรมการที่กาหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
16.4 ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถ



คาอธิบาย :
บริ ษทั มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เข้ารับการอบรมใน
หลักสู ตรที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผตู ้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษ ัท เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ท างด้านงานตรวจสอบภายใน โดย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายในได้รับ การเข้ าอบรมหลัก สู ตรที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น Business
Management for Internal Audit และ การปฏิบตั ิงานสายตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



คาอธิบาย :
ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ขึ้นตรงและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บ ริ ษั ท ส่ งเส ริ ม ให้ ผู ้ ต รวจส อ บ ภ ายใน ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม ม าต รฐ าน ส าก ล
การปฏิ บ ตั ิงานวิช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing, IIA)



คาอธิบาย :
กฎบัตร ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้ ในการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบภายใน ให้ผตู ้ รวจ
สอบภายในปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ งอนุ มตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ลงวัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2560 และรั บ ทราบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็ นต้น
ไป
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17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษ ทั ประเมิ นผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุ มภายใน และดาเนิ นการเพื่ อ
ติ ด ตามแก้ ไ ขอย่ า งทั น ท่ ว งที หากผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ นแตกต่ า งจากเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
คาอธิบาย :
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะนาข้อบกพร่ อง หรื อ สิ่ งที่ควรปรับปรุ งของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนินการเพื่อ
ติ ดตามปรั บ ปรุ งแก้ไขโดยเร็ ว ซึ่ งรวมถึ งการติ ดตามและรายงานสถานะของการปรั บ ปรุ ง
แก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์
หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่
ผิดปกติอื่น ซึ่ งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่ จะ
ได้เริ่ มดาเนิ นการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
คาอธิบาย :
บริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายว่าในกรณี ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อสงสั ย ว่า มี เหตุ ก ารณ์ ทุ จริ ต อย่า ง
ร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่นซึ่ งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยง
และฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับทราบโดยเร็ ว เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี หน้าที่ ในการรายงานข้อบกพร่ อง หรื อ สิ่ งที่ ควรปรั บปรุ งของ
ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และแนวทางในการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นการเพื่อติดตามปรับปรุ งแก้ไข
โดยเร็ ว ซึ่ งรวมถึ ง การติ ด ตามและรายงานสถานะของการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขดัง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
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