บริ ษทั ไทย อิ งเกอร์ โฮลดิ้ ง จำกัด (มหำชน)
เอกสำรแนบ 3
แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิ ดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในทีด่ มี คี วามสาคัญอย่างยิง่ สาหรับ บริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ทีม่ ปี ระชาชนเป็ นผูถ้ อื หุ้น
โดยระบบทีด่ จี ะสามารถช่วยป้ องกัน บริหาร จัดการความเสีย่ งหรือความเสียหายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ บริษทั และผูท้ ม่ี ี
ส่วนได้เสียได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัททีจ่ ะต้องดาเนินการให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้อกาหนดที่เกีย่ วข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้ มีการจัดทา
บัญชี รายงานทีถ่ ูกต้องน่าเชื่อถือ
ส า นั ก งา น ค ณ ะ ก รรม ก า รก า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ (ก .ล .ต .) ได้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
เป็ นอย่ า งดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพั ฒ นาแบบประเมิ น
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็ นแนวทางใน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับ ให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทัง้
เหมาะสมกับบริษทั ฯ จดทะเบียนไทย ซึง่ คาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่
ได้ขยายความแต่ ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชดั เจน
ยิง่ ขึน้
การนาไปใช้
บริษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุก ปี และอาจมีก ารทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุ ก ารณ์ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ อ การดาเนิ น งานของ บริษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริษัท ด้วย
เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับ บริษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัท ยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มรี ะบบในเรื่องนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

เป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)
สถาบัน ผู้ต รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบัน ผู้บ ริห ารการเงิน (Financial
Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
1

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1. การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2. การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

ใช่

ไม่ใช่

























ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารบริษั ท ให้ค วามสาคัญ กับ ความซือ่ ตรงและการรัก ษา
จรรยาบรรณธุรกิจในการดาเนินงานของกิจการ ตามทีก่ าหนดไว้ในนโยบายกากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานซึง่
ยึดถือและปฏิบตั ิตามแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมการและผู้บริห ารมีก าร
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ตามอานาจอนุมตั ทิ บี ่ ริษทั กาหนด
1.2. มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกับ จริย ธรรม (code of conduct) ส าหรับ ผู้ บ ริห ารและ
พนักงาน ทีเ่ หมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบ ัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอั
่ นทาให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่ าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน
รับ ทราบ เช่ น รวมอยู่ ในการปฐมนิ เทศพนั ก งานใหม่ ให้พ นั ก งานลงนาม
รับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code
of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทาคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) และนโยบายต่อต้านการ
ให้สนิ บนและการคอร์รปั ชัน มีการกาหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มอื พนักงาน และ
กาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นไว้ในคู่มอื พนักงาน พร้อมกับสือ่ สารให้พนักงาน
รับทราบผ่านการปฐมนิเทศ
1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน



คาถาม
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

ใช่

ไม่ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารและพนักงาน
(ระดับ หัวหน้ างาน) ท าหน้ า ทีก่ ากับ ติด ตามผู้ใต้ บ ังคับ บัญ ชาและแจ้ง หัว หน้ า งาน
รับทราบตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบตั ทิ ีไ่ ม่เป็ นไปตามแนวทางที ่
กาหนด รวมทัง้ มีการประเมิน และติดตามผลเกีย่ วกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจากภายนอก
1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1. มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม








1.4.2. มีก ระบวนการที่ ท าให้ ส ามารถลงโทษหรือ จัด การกับ การฝ่ าฝื น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3. มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่ อหลัก ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีระบบการตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานหากพบว่ามีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามข้อกาหนดและเกีย่ วกับความซือ่ ตรงและการรักษาจรรยาบรรณ โดยกาหนดให้มี
ช่ อ งทางให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื น ได้ภ ายในเวลาทีเ่ หมาะสม กรณี ทีพ่ บการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั กาหนดไว้หรือเป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อความซือ่ ตรง
และการรักษาจรรยาบรรณมีการกาหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
และบทลงโทษในระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน
2. คณะกรรมการมี ความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัท มีก ารก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้ า ทีข่ องคณะกรรมการบริษัท หน้ าทีข่ อง
ประธานเจ้ า หน้ า ที บ่ ริห ารร่ ว ม และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย (1)
คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการความเสีย่ ง โดยมีก ารสงวนสิท ธิ
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการแต่ ละชุดซึง่ แยกบทบาทหน้ าทีไ่ ว้ต่างหากจากฝ่ าย
บริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกาหนดอานาจอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในเอกสาร “คู่มอื
อานาจดาเนินการอนุมตั ”ิ

ใช่



ไม่ใช่



คาถาม
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผล
ได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน

ใช่

ไม่ใช่

















ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมเกีย่ วกับเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อัก ษรของปี 2561 เพือ่ ใช้เป็ น เครือ่ งมือ ในการก าหนดทิศ ทางการดาเนิ น งานของ
องค์กร บริษทั มีการนา Balance Score Card เพือ่ วัดความสาเร็จในการบรรลุเป้ าหมาย
ตามที ผ่ ู้ บ ริห ารก าหนด และมี ก ารน า KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ ว ัด
ความสาเร็จในการปฏิบตั งิ านของพนักงานประจาตาแหน่ง เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านขององค์กร
2.3 คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลให้บ ริษั ท ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ข องคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริห ารให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการบริษทั กากับดูแลให้มกี ารจัดทาขอบเขต การกาหนดบทบาทหน้าที ่ กฎ
บัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ และความเสียงซึ
่ ง่ ผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษั ท และคณะกรรมการบริษั ท มีห น้ า ทีใ่ นการพิ จ ารณารับ ทราบความเห็น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงิน และการตรวจสอบ
ภายใน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆได้
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการบริษัทมีเป็ นผู้มคี วามรู้ในด้านลักษณะธุรกิจ กฎหมาย บัญชี รวมถึงมี
ประสบการณ์ ทางานตามบทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในทะเบียน
กรรมการ ซึ ่ง เป็ นประโยชน์ ใ นการเสนอแนะการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึ้น
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้ ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมี
ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีคณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน โดยเป็ นผู้มคี วามรู้ในด้าน
กฎหมาย บัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษทั และไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริหารและการถือครองหุน้ ของบริษทั

คาถาม
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม

ใช่



ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการบริษัทมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุ ม ภายใน (Internal Control) ที เ่ พี ย งพอและเหมาะสม ซึ ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
3. ฝ่ าย บ ริ ห ารได้ จั ด ให้ มี โค รงส ร้ า งส าย ก ารรายงาน ก ารก าห น ด อ าน าจใน ก ารสั ง่ ก ารแล ะ
ความรับผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุ รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัด ให้มีก าร
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขน้ึ ตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่













ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั โิ ครงสร้างองค์กรทีก่ าหนดโดยฝ่ ายบริหาร ซึง่ สอดคล้อง
กับ แผนงานและเป้ าหมายการดาเนิ น ธุรกิจ ของบริษัท และมีก ารก าหนดระบบการ
ควบคุ มภายในทีเ่ หมาะสม เช่น การแบ่งแยกหน้ างานทีส่ าคัญ เช่น ฝ่ ายบัญ ชี ฝ่ าย
การเงิน เพือ่ แบ่งแยกหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบและผูบ้ นั ทึกบัญชี การกาหนดขอบเขตอานาจ
อนุ มตั ิดาเนินการและวงเงินอนุ มตั ิ และมีผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมิน
ประสิท ธิภ าพการควบคุ ม ภายในของบริษั ท และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ ง
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกีย่ วกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
ผูบ้ ริหารกาหนดให้มกี ารรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร และ
โครงสร้างย่อยของแต่ละฝ่ ายงานทีก่ าหนด เพือ่ แสดงถึงการรายงานผลการทางานตาม
ใบกาหนดหน้าทีง่ าน (Job Description) แต่ยงั ไม่มกี ารจัดทาใบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ในตาแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:

คาถาม
บริษทั มีการกาหนด มอบหมาย อานาจหน้าที ่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม โดยกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ/กิจกรรมหลักในเอกสารใบ
กาหนดหน้ าทีง่ าน (Job Description) ของทุ ก ตาแหน่ งงาน รวมถึงกาหนดอานาจ
อนุมตั ใิ นคู่มอื อานาจดาเนินการอนุมตั คิ รบถ้วน

ใช่

ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คาถาม
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ินัน้
อย่างสม่าเสมอ

ใช่

ไม่ใช่













ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทกาหนดนโยบายขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน เรือ่ ง ขัน้ ตอนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร เพือ่ คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัตปิ ระจาตาแหน่ ง (Job Specification) ซึง่
ก าหนดไว้ใ นใบบรรยายลัก ษณะงาน (Job Description) และมีก ารจัด ฝึ ก อบรม
พนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี 2561
4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร
ทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง
การสือ่ สารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกสิ้นปี เพือ่
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน โดยให้พนักงานประเมินตัวเอง และผูจ้ ดั การฝ่ ายประเมิน
และแจ้งผลให้ผปู้ ฏิบตั ทิ ราบทางวาจา และให้พนักงานลงนามรับทราบผลการประเมิน
รวมถึงได้นาการวัดผลสาเร็จของงานตามตัวชี้วดั ของฝ่ ายงาน (KPIs) เป็ นส่วนหนึง่
ของการประเมินผล เพือ่ ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในผลสาเร็จของงาน
4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู้
และความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่างทันเวลา
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัท มีก ารเตรีย มความพร้อมโดยจัด ท านโยบายการสรรหากรรมการบริษัท และ
แผนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง (succession plan) ทีส่ าคัญ ขององค์กร
เพือ่ กาหนดแนวทางบริหารจัดการ การขาดบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถอย่าง
ทันเวลา ในกรณีทพี ่ นักงานลาออกบริษทั มีกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่มาทดแทน
ให้ทนั ภายในระยะเวลาทีไ่ ม่ทาให้เกิดผลกระทบกับงานตามทีก่ าหนดไว้ในขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การสรรหาบุคลากร

คาถาม
4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบทีป่ รึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการจัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เรือ่ ง การสรรหาบุคลากร และการฝึ กอบรม
ประจาปี เพือ่ เป็ นแนวทางในการค้นหาบุคคลทีม่ ีความเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที ่
องค์กรต้องการ และมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคัญ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัท มีการเตรียมความพร้อมโดยจัด ทานโยบายการสรรหากรรมการบริษัท และ
แผนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง (succession plan) ทีส่ าคัญ ขององค์กร
โดยบริษทั จะพิจารณาดาเนินการคัด เลือกผูท้ ดแทนในตาแหน่ งสาคัญ ต่าง ๆ เพือ่ การ
ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต
5. องค์ก รก าหนดให้ บุ ค ลากรมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่ อการควบคุม ภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าเป็ น

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีการกาหนดนโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ านโดยรวม
ขององค์ ก ร เช่ น นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที ด่ ี จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และมี
กระบวนการสือ่ สาร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และผ่านการสอนงานโดย
หัว หน้ างาน มีก ารจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพือ่ พิจ ารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบ (ตามลาดับ)
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัท มีก ารกาหนด นโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงาน เรือ่ ง การประเมินผลการ
ท างาน มีก ารประเมิน ผลพนั ก งาน โดยการน าใบประเมิน ผลการท างานพนัก งาน
ประจาปี ให้หวั หน้าฝ่ ายต่าง ๆ ร่วมกับตัวชี้วดั การทางานหรือ KPI ของแต่ ละฝ่ าย ใช้
วิธกี ารพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษัท
ซึง่ สอดคล้องกับ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษัทกาหนดไว้

คาถาม
สถิตกิ ารมาทางานของพนักงาน เพือ่ เป็ นข้อมูลในการพิจารณาปรับเพิม่ เงินเดือนและ
เงินโบนัสให้กบั พนักงานประจาปี เป็ นต้น
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานประจาทุกปี ละครัง้ เพือ่
การปรับเพิม่ ค่าจ้าง ปรับตาแหน่ งงาน และจ่ายโบนัส และฝ่ ายบริหารพิจารณาเกณฑ์
ในการปรับเพิม่ ค่าจ้างและโบนัสจากผลประกอบการของบริษทั
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไปในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษั ท มี ก ารก าหนด นโยบาย และการจัด ท าขัน้ ตอนการปฏิ บ ัติ ง าน เรือ่ ง การ
ประเมิน ผลพนัก งาน รวมถึงการวัดผลสาเร็จของงานตามตัวชี้วดั ของตาแหน่ งงาน
(KPIs) อย่างเหมาะสมไม่ มีแ รงกดดัน และให้พ นัก งานมีส่วนร่วมในการประเมิน ผล
สาเร็จร่วมกับผูม้ อี านาจของแต่ละสายงานในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วดั
ร่วมกัน

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับธุรกิจ
ในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดง
ถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง

ใช่

ไม่ใช่

















ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษั ท จัด ท ารายงานทางการเงิน สาหรับ แต่ ละปี ส้ นิ สุ ด วัน ที ่ 31 ธัน วาคม และงบ
การเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและความเห็นของผูส้ อบบัญชี
6.2 บริษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีส่ าคัญ เช่น
ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
ผูบ้ ริหารบริษทั ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านและสนับสนุนข้อมูลให้กบั ผูต้ รวจสอบ
บัญชีอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และ
หากมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงงบการเงินจะมีการพิจารณาสาระสาคัญร่วมกันกับ
ผูต้ รวจสอบบัญชี
6.3 รายงานทางการเงิน ของบริษัท สะท้อนถึงกิจ กรรมการดาเนิ น งานของบริษัท อย่า ง
แท้จริง
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทจัดทารายงานทางการเงินเป็ นไปตามข้อเท็จจริงจากการดาเนินงานและเป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุ มตั ิและสื่อสารนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการความเสียงก
่ าหนดและนาเสนอนโยบายเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของ
บริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ และสือ่ สารให้พนักงานรับทราบ และ
ตระหนักถึงความเสียงที
่ อ่ าจมีผลกระทบต่อองค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสียง
่
ให้ประสบความสาเร็จทุกกิจกรรม

7. องค์ ก รระบุ และวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้
อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
7.1 บริษัท ระบุ ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่ อ การดาเนิ น ธุ รกิจ ทัง้ ระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าทีง่ านต่างๆ

ใช่

ไม่ใช่





















ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษั ท มีก ารพิ จ ารณาปั จ จัย เสีย่ งทีอ่ าจมีผ ลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ขององค์ก ร โดย
พิจารณาความเสียงด้
่ านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านการเงิน และด้านอืน่ ๆ
7.2 บริษั ท วิเคราะห์ ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทที่อ าจเกิด จากทัง้ ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทาแผนบริหารความเสียงของแต่
่
ละฝ่ ายงาน โดยการประเมินความเสียง
่
ด้านกลยุทธ์และด้านการดาเนินงานทีอ่ าจก่อให้เกิดโอกาสความเสีย่ งจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทจากปั จจัยภายนอก และในกระบวนการปฏิบตั ิงานจะมีการประเมิน
ความเสียงซึ
่ ง่ เป็ นปั จจัยทีอ่ าจจะมาจากระบบการควบคุมภายในไม่เพียงพอเหมาะสม
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการตัง้ คณะกรรมการความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานและ
กรรมการของบริษทั ร่วมเป็ นความเสีย่ ง ซึง่ ผูบ้ ริหารแต่ละสายงาน รับทราบความเสียง
่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายงานตนเอง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสาคัญ ของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุ การณ์
และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสียง
่ โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสียงขององค์
่
กร
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับ
ความเสี่ย งนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ย ง (reduction) การหลีก เลี่ย งความ
เสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทาทะเบียนความเสีย่ งมาจากการประชุมแลกเปลีย่ นความเห็นระหว่าง
ฝ่ ายบริหาร ผู้บริห ารฝ่ ายระดับผู้จดั การ และพนักงานฝ่ าย ซึง่ มีหวั ข้อตามทะเบียน
ความเสียง
่ ดังนี้ ความเสียงและอธิ
่
บายสาเหตุของความเสียงที
่ เ่ กิดขึ้น มาตรการในการ
จัดการความเสีย่ ง ผลกระทบจากความเสีย่ ง มาตรการจัด การความเสีย่ งทีต่ ้องท า

คาถาม
เพิม่ เติม และกาหนดผู้รบั ผิดชอบในการจัดการติดตามความเสีย่ งในแต่ ละเรือ่ ง ซึง่
มาตรการในการจัดการความเสีย่ งแต่ละเรือ่ งมีการพิจารณาการดาเนินการตามแนว
ทางการจัดการความเสียง
่ ดังนี้ การยอมรับความเสียงนั
่ น้ (acceptance) การลดความ
เสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง
(sharing) เพือ่ ลดความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึ้น

ใช่

ไม่ใช่

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ ยงที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น
การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน่ การที่
ผู้ บ ริห ารสามารถฝ่ าฝื น ระบบควบคุ ม ภายใน (management override of internal
controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต และกาหนดเป็ นกระบวนการควบคุมใน
แต่ ละกระบวนการเป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร เพือ่ ให้มีแนวทางการปฏิบ ัติทีส่ ามารถลด
โอกาสการทุจริต เช่น การกาหนดอานาจอนุ มตั ใิ นการจัดซื้อ/จัดจ้าง การกาหนดให้มี
การเปรีย บเทีย บราคา คุณ ภาพ การแบ่ งแยกหน้ าทีใ่ ห้พ นัก งานฝ่ ายการเงิน เป็ น ผู้
เตรียมเอกสารในการจ่ายฝ่ ายบัญ ชีเป็ นผู้ตรวจสอบและบันทึกรายการในโปรแกรม
บัญชี เป็ นต้น ซึง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วมกาหนดนโยบาย และกระบวนการ ใน
การควบคุ ม ภายในเพือ่ ป้ อ งกัน การทุ จ ริต เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยมี ก ารสือ่ สาร
มาตรการ การป้ องกันกับพนักงานภายในองค์กร ลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอก และคู่
ค้า ได้รบั ทราบโดยทัวกั
่ น และบริษทั มีการจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน สือสาร
่
ให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศ
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้
ของเป้ าหมายทีก่ าหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็ นจริงจนทาให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการกาหนดตัวชี้วดั (KPI) สาหรับวัดผลการดาเนินการของแต่ละฝ่ ายงาน อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี้บริษทั มีการกาหนดตัวชี้วดั ตามตาแหน่ งงาน โดยผูม้ ี
อานาจของแต่ละสายงานเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสมตัวชี้วดั (KPI) ร่วมกับพนักงาน
โดยตัวชี้วดั (KPI) ทัง้ 2 รายการ ไม่ได้เป็ นส่วนสาคัญของการกาหนดการให้สงิ ่ จูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงาน จึงไม่มผี ลต่อแรงกดดันทีอ่ าจก่อให้เกิดการทุจริต และใน

คาถาม
กรณีทผี ่ ลการปฏิบตั ิงานจริงไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ ผู้บริหารบริษัทจะ
หารือกับผูบ้ ริหารฝ่ ายงานเพือ่ ปรับปรุงเป้ าหมายให้เหมาะสมและสามารถทาให้เกิดขึ้น
ได้จริง และมีการติดตามอย่างต่อเนือ่ งโดยฝ่ ายบริหารอย่างไม่เป็ นทางการ
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและสอบถามผู้ บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ โอกาส
ในการเกิดทุจริต และมาตรการทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน
และซัก ถามฝ่ ายบริห ารเมือ่ มีข้อสงสัยว่ าอาจมีรายการเกีย่ วกับ การทุ จ ริต ซึง่ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานบริษัทเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือมีสงิ ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
8.4 บริษัท ได้ส่ือ สารให้ พ นั ก งานทุ ก คนเข้า ใจและปฏิบ ัติต ามนโยบายและแนวปฏิบ ัติ
ทีก่ าหนดไว้
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัท มีก ารสือ่ สารจรรยาบรรณพนัก งานให้พ นัก งานรับ ทราบผ่ านการปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ ซึง่ แจ้งถึงนโยบายเกีย่ วกับการรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทและการ
กระทาทีไ่ ม่ควรพึงกระทาอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษทั เช่น หลีกเลีย่ งการ
ให้ และ/หรือรับสิง่ ของ การให้และ/หรือรับการ เลี้ยงรับรองหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้
หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นต้น
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการประเมินการเปลีย่ นแปลงจากปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ อาจจะมีผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการประชุมต่ าง ๆ ของบริษัท และกาหนดนโยบาย / วิธี
ปฏิบตั เิ พือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างเหมาะสม
9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุร กิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิน ผ่านการประชุ มคณะกรรมการ

คาถาม
บริษทั วางแผนการปฏิบตั งิ านในแต่ละปี เพือ่ เป็ นกรอบในการดาเนินการ

ใช่

ไม่ใช่

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญ อย่ างยิง่ ต่ อระบบการควบคุ ม ภายในและการ
บริหารความเสียง
่ จึงแต่งตัง้ ความเสียงมี
่ หน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับการกาหนด
นโยบายการบริหารความเสีย่ งและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งซึง่ คณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสียงได้
่ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเสียงที
่ อ่ าจเกิดขึ้นจากการ
เริม่ ทาโครงการใหม่ทมี ่ ีรูปแบบการทาธุรกิจทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม เพือ่ ให้ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
บริษทั ฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูป้ ระเมินระบบการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจนัน้ เพือ่ ให้เชือ่ มันได้
่ ว่ามีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่ อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการประเมินเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร โดยกาหนดกระบวนการในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้นาองค์กรคนใหม่ต้องผ่านการอนุ มตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทซึง่ มีแนวทางในการพิจาณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การ
ทางานทีผ่ ่านมา รวมทัง้ มีการจัดทาแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ ง
(Succession Plan) ในตาแหน่ งงานทีส่ าคัญ เพือ่ ลดผลกระทบกับ การดาเนิน ธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ ง และลดปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรซึง่ อาจทาให้มผี ลกระทบกับบริษัท





การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมี มาตรการควบคุมที่ ช่วยลดความเสี่ ยงที่ จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุม ของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
การควบคุมตามความเสีย่ งระดับองค์กร ฝ่ ายบริหารมีกาหนดแนวทางการจัดการ
และ/หรือการควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ โดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างฝ่ ายบริหารและผู้บริหารฝ่ ายงานต่าง ๆ จัดทาทะเบียนความเสีย่ งเพื่อ
ระบุ ค วามเสี่ย ง การระบุ ค วามเสี่ย ง หามาตรการในการจัด การความเสี่ย ง
ประเมินความเสีย่ ง และกาหนดผู้รบั ผิดชอบ ตามที่ระบุในทะเบียนความเสี่ยง
โดยอาศัยประสบการณ์และการบริหารจัดการทีผ่ ่านมา
บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กาหนดเป็ นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบและ/หรือ
ขัน้ ตอนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ครอบคลุมความเสีย่ งขององค์กร และมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
กระบวนการควบคุม และมีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตาม
ข้อเสนอแนะ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่ างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจนกาหนด
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชัน้ การอนุ มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนด
ขนาดวงเงินและอ านาจอนุ มตั ิของผู้บ ริหารแต่ ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุ ม ัติ
โครงการลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธกี ารคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการสาหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจ
มีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีก ารปรับ ปรุ ง ข้อ มู ล ให้ เป็ น
ปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษัทอนุ มตั ิธุรกรรมหรือทาสัญญากับผูท้ ่เี กีย่ วข้องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายสินค้า การ
ให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มนใจแล้
ั่
วว่า มีการปฏิบ ัติ



คาถาม
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น
ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ
เช่น การจัดซื้อ บัญ ชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น รวมทัง้ มีการกาหนดอานาจ
อนุ มตั ิแต่ละเรือ่ ง เช่น เรือ่ งการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ การอนุ มตั ิลดหนี้และ
ผ่อนผันหนี้ให้ลกู ค้า เป็ นต้น และแบ่งอานาจในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการพิจารณาการทารายการระหว่างกัน ซึง่ ผ่านการอนุ มตั จิ ากที ่
ประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ษั ท บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท ารายงานผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ
คณะกรรมการบริษทั
10.3 บริษัท ก าหนดให้ก ารควบคุ ม ภายในมีค วามหลากหลายอย่ า งเหมาะสม เช่ น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกาหนดเป็ นส่วนหนึง่ ในคู่มือการ
ปฏิบ ัติงาน และการควบคุ ม การเข้าถึงข้อ มูลและการอนุ ม ัติรายการผ่ า นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทบี ่ ริษทั ใช้งาน ซึง่ เป็ นการควบคุมทัง้ รูปแบบการป้ องกันและติดตาม
10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษัท
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทกาหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทาอานาจหน้าที ่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารร่วม มีการ
จัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ ายงานเพือ่ กาหนดสายการบังคับบัญชา กาหนด
อานาจและระดับการอนุ มตั ิรายการเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าทีท่ อี ่ าจ
เอื้อให้เกิดการกระทาทีท่ ุจริตออกจากกัน มีการจัดทาระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ทางาน มีการจัดทาคู่มอื /ระเบียบในการทางานทีม่ คี วามสาคัญของแต่ละฝ่ ายงาน โดยมี
ผูจ้ ดั การแผนกรับผิดชอบในการควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที ่
วางไว้
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่ อไปนี้ ออกจากกัน โดย
เด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:



คาถาม
บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังกล่าวออกจากกันชัดเจน โดยก่อนการบันทึก
รายการบัญชี มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
เอกสารประกอบการบัน ทึกบัญ ชี รวมถึงผู้มีอานาจอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีบ่ นั ทึกในระบบ CD-Organizer และระบบ
พจมาน (โปรแกรมทีใ่ ช้ในการบันทึกรายการบัญชี) ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลควบคู่กนั ทัง้ 2 ระบบ เพือ่ เตรียมตัวในการใช้ระบบพจมานเต็มรูปแบบ และมีการ
ก าหนดให้ฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน จัด ท าทะเบีย นทรัพ ย์สิน ของบริษัท และตรวจนั บ
ทรัพย์สนิ ทุกปี

ใช่

ไม่ใช่

11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จกรรมการควบคุ ม ทั ว่ ไปด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษั ท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่

ใช่

ไม่ใช่













ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CD-Organizer และระบบพจมาน ในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านสาคัญด้านการจัดซื้อ การจัดทางบประมาณ การจ่ายเงิน การเก็บเงิน และ
การบันทึกบัญชี เป็ นต้น และออกแบบกระบวนการควบคุมทัวไปเกี
่
ย่ วกับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของบริษทั เช่น กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
ประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ และการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
บริษทั มีการจัดทานโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ระบุ
เกีย่ วกับ ข้อปฏิบตั กิ ารใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระเบียบสาหรับการใช้
งานอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วาม
เหมาะสม
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษั ท มี ก ารก าหนดกระบวนการควบคุ ม ความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่ น การป้ อ งกัน การกระท าผิด เกีย่ วกับ คอมพิว เตอร์ ระเบีย บปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับรหัสผ่าน เป็ นต้น
11.3 บริษั ท ควรก าหนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความเหมาะสม
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษั ท มี ก ารก าหนดกระบวนการควบคุ ม ความปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี

คาถาม
สารสนเทศ เช่ น การป้ อ งกัน การกระท าผิด เกีย่ วกับ คอมพิว เตอร์ ระเบีย บปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับรหัสผ่าน เป็ นต้น
11.4 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม

ใช่



ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มอบหมายให้ฝ่าย IT รับผิดชอบในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุง หรือปั ญหา
จากการใช้ง านโปรแกรม รวมถึง ท าหน้ า ทีใ่ นการบ ารุ งรัก ษาระบบสารสนเทศให้
สามารถใช้งานได้
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี าหนด เช่น
ข้อบังคับของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน
ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรือนาผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว

ใช่

ไม่ใช่













ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทานโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั และได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษั ท และบริษั ท มีก ารจัด ท ารายละเอีย ดเกีย่ วกับ กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุ การบริษัทเพือ่ รายงานการมีส่วนได้เสียของ
บริษทั
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุ มตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ท่ไี ม่มสี ่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนัน้
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทานโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั และได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั กาหนดให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารซึง่ มีส่วนได้เสียรายการนัน้
ๆ จะไม่มอี านาจออกเสียงในการอนุมตั ใิ ห้ทารายการ
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั
เป็ นส าคัญ และพิจ ารณาโดยถื อ เสมือ นเป็ นรายการที่ก ระท ากับ บุ ค คลภายนอก
(at arms’ length basis)
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
นโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทกาหนดเกณฑ์การปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทัวไป
่ เพือ่ สนับสนุนการดาเนินกิจการทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกรณีทไี ่ ม่มรี าคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า
หรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือคล้ายคลึงกัน และมีการ

คาถาม
พิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้
กาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริ ษัทย่อย
หรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ

ใช่

ไม่ใช่

















ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
กรรมการของบริษัท เป็ น กรรมการในบริษัท ย่ อ ย จึงสามารถติด ตามและดู แ ลการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามทิศทางการดาเนินงานทีไ่ ด้กาหนดไว้
12.5 บริษั ท ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบในการน านโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั โิ ดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทาใบกาหนดหน้าทีง่ าน (Job Description) โดยกาหนดหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริษัทมีการกาหนดคู่มอื การปฏิบตั ิงานระบุถึงตาแหน่ งของผู้มหี น้าทีท่ เี ่ กีย่ วข้องกับ
กระบวนการทีก่ าหนด และผู้จดั การฝ่ าย/แผนกมีการกากับดูแลให้พนักงานปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามคู่มอื ทีบ่ ริษทั กาหนด
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริษัทได้รบั การนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุ ค ลากรที่มีค วามสามารถ รวมถึง การครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไขข้อ ผิด พลาด
ในการปฏิบตั งิ าน
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริษัทได้รบั การนาไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม
โดยบุ ค ลากรทีม่ ีค วามสามารถ ครอบคลุ ม กระบวนการแก้ไขข้อ ผิด พลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน มีการกาหนดคู่มอื ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน มีการจัดทาใบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ซึง่ มีการกาหนดคุณสมบัติทตี ่ ้องการ เพือ่ ให้สามารถ
สรรหาพนักงานทีม่ คี วามสามารถตามทีบ่ ริษทั กาหนด
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดประชุมเพือ่ สือสารนโยบายและกระบวนการปฏิ
่
บตั งิ านบริษทั โดยมีการ
ประชุมระหว่างผูบ้ ริหารฝ่ ายงานกับพนักงานในฝ่ ายอย่างไม่เป็ นทางการ และมีการจัด
ประชุมมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้มนใจกระบวนการปฏิ
ั่
บตั งิ านของ
บริษทั ในปั จจุบนั ยังสอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ทีไ่ ด้กาหนดไว้

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ทีม่ คี ุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน

ใช่

ไม่ใช่





















ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ในระบบงานทีส่ าคัญของบริษัท เช่น กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง กระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการปิ ดบัญชี เป็ นต้น ซึง่
ผ่านการอนุมตั จิ ากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ/หรือผูบ้ ริหารสายงาน เป็ นต้น
13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั พิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี CD-Organizer และพจมาน 2 ซึง่
ผ่านการพิจารณาเรือ่ งต้นทุน ประโยชน์ทจี ่ ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล โดยผูบ้ ริหารและผูใ้ ช้งานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายจัดซื้อ ก่อนการจัดซื้อ
และการนามาใช้งานเพือ่ การบันทึก จัดทาข้อมูล และประมวลผลข้อมูลให้มคี วาม
รวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยา
13.3 บริษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการมี ข้ อ มู ล ที่ ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรับ
ใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอีย ดของเรื่องที่เสนอ
ให้พจิ ารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการระบุชอื ่ เอกสาร/ข้อมูลทีจ่ ดั ส่งพร้อมกับวาระการประชุมให้กรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยรับทราบ โดยส่งให้กรรมการทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการจัด
ประชุม เพือ่ ใช้ประกอบการให้ความเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเหมาะสม
13.4 บริษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริษั ท ได้ ร ับ หนั ง สือ นั ด ประชุ ม หรือ เอกสาร
ประกอบการประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุม ให้กบั
คณะกรรมการบริษทั ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ตา่ ตามที ่
กฎหมายกาหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)
13.5 บริษัท ดาเนิ น การเพื่อ ให้รายงานการประชุ ม คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ

คาถาม
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พจิ ารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่

ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่ วกับวาระทีจ่ ดั การประชุม และมติทปี ่ ระชุมโดยบันทึกรายละเอียดในการ
ประชุมอย่างชัดเจน เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและมีการบันทึกกรณีขอ้ ซักถาม
จากกรรมการ (ถ้ามี)
13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้





13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ท่ีไ ด้ร ับ แจ้ง จากผู้ ส อบบัญ ชี ห รือ ผู้ ต รวจสอบภายในว่ า มีข้อ บกพร่ อ ง
ในการควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสาคัญให้เป็ นระบบ เช่น จัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟ้ ม
แยกตามประเภทใบสาคัญเรียงตามเลขที ่ เป็ นต้น
14. อ งค์ ก รสื่ อ ส า รข้ อ มู ล ภ า ย ใน อ งค์ ก ร ซึ่ งรว ม ถึ งวั ต ถุ ป ระ ส ง ค์ แ ล ะค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
การควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษั ท มี ก ระบวนการสื่อ สารข้ อ มู ล ภายในอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และมี ช่ อ งทาง
การสือ่ สารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทจัดให้มกี ระบวนการสือ่ สารข้อมูลทีเ่ หมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
(Share drive) โทรศัพท์ภายใน อีเมล เป็ นต้น และมีการจัดการประชุมเพือ่ สนับสนุ น
การควบคุมภายใน เช่น การประชุมภายในแผนกด้วยวาจา การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
14.2 บริษั ท มีก ารรายงานข้อ มู ล ที่ส าคัญ ถึ ง คณะกรรมการบริษั ท อย่ า งสม่ า เสมอ และ
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือ
สอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่ ้องการ เช่น การกาหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จากผู้บริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารตามที่ ค ณ ะกรรมการร้ อ งขอ การจั ด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น

คาถาม
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมอบหมายให้เลขานุ การบริษทั รายงานข้อมูลต่าง ๆ ทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท และเป็ น ผู้ป ระสานงานระหว่ างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญ ชี และผู้ต รวจสอบ
ภายใน รวบรวมข้อมูลเพือ่ สนับสนุ นการทางานของคณะกรรมการบริษทั และการจัด
ประชุมต่าง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ร้องขอ
14.3 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่อ สารพิ เ ศษหรือ ช่ อ งทางลั บ เพื่ อ ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆ
ภายในบริษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่



ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั กาหนดช่องทางการสือสารของพนั
่
กงานภายในบริษทั โดยพนักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทผ่านช่องทางทีอ่ ยู่ของ
บริษทั แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ แจ้งทางไปรษณีย์ และแจ้งผ่านช่องทางอีเมล ซึง่ จัดส่งให้
หน่วยงานและหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ สนับ สนุ นการควบคุ มภายใน เช่ น จัดให้มี
เจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน เป็ นต้น

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีช่องทางให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคาถาม
รวมทัง้ ข้อร้องเรียนมายังบริษทั ผ่านช่องทางทีอ่ ยู่ของบริษทั ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์
และทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ
15.2 บริษัทจัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก
องค์ก รสามารถแจ้งข้อ มูลหรือ เบาะแสเกี่ย วกับ การฉ้ อฉลหรือทุ จริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทกาหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางทีอ่ ยู่ของ
บริษทั ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ การ
สือ่ สารสาหรับบุคคลภายนอกในการแจ้งข้อมูล แต่จากการสอบทานเว็บไซต์ของบริษัท
พบว่ามีการจัดทาเว็บไซต์บริษทั แต่ยงั ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับช่องทางการติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางในการรับข้อร้องเรียน เพือ่ ใช้สอื ่ สารข้อมูลกับผู้มสี ่วนได้
เสียภายนอก

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน เพื่ อ ให้ ม นใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้าม

ฝ่ ายบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บ ั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ เช่ น ก าหนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติด ตามการปฏิบ ัติ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น

ไม่ใช่



ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิของพนักงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามจริยธรรมธุรกิจ
และข้อ ห้า มทีบ่ ริษั ท ก าหนด โดยผู้บ ัง คับ บัญ ชาเป็ น ผู้ติด ตามการปฏิบ ัติง านของ
พนักงานในสายการบังคับบัญชา และฝ่ ายตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการ
ควบคุ ม ภายในและกระบวนการต่ า ง ๆ อย่ างสม า่ เสมอ เพือ่ ให้ม นั ่ ใจว่ า ระบบการ
ควบคุ ม ภายในมีป ระสิท ธิผ ลในการต่ อ ต้า นการคอร์รปั ชัน ทัง้ นี้ จ ะรายงานให้ฝ่ าย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบ
16.2 บริษั ท จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน













ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จากัด เพือ่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจ กรรมตามแผนงานทีอ่ นุ ม ัติ พร้อ มกับ น าเสนอผลให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบผ่านการประชุม
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จากัด เพือ่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนงานทีอ่ นุ ม ัติ และติด ตามผลความคืบ หน้ าในการแก้ไข/ปรับ ปรุง
พร้อมกับนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม
16.4 ดาเนิ น การติด ตามและประเมิน ผลระบบการควบคุ ม ภายใน โดยผู้ ท่ีมีค วามรู้แ ละ
ความสามารถ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จากัด เพือ่ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนงานทีอ่ นุ ม ัติ และติด ตามผลความคืบ หน้ าในการแก้ไข/ปรับ ปรุง

คาถาม
พร้อมกับนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม
16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่









ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
ฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง
16.6 บ ริ ษั ท ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ต รว จ สอบ ภ าย ใน ป ฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ต าม ม าต รฐาน สาก ล
การปฏิ บ ั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตามกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใต้วธิ กี ารปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสม (Best Practice) และ/หรือให้เป็ นไปตาม
แนวทางปฏิบตั ิงานทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ (มาตรฐาน
การปฏิ บ ั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน : Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing (Standards)) และส่งให้กบั บริษทั รับทราบ
17. องค์ก รประเมิ น และสื่ อ สารข้ อ บกพร่อ งของการควบคุ ม ภายในอย่ า งทัน เวลาต่ อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ แตกต่างจากเป้ าหมาย
ทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ

ใช่

ไม่ใช่










ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
บริษทั มีผตู้ รวจสอบภายใน ประเมินและช่วยสนับสนุ นผูบ้ ริหารในระดับต่าง ๆ โดยการ
ให้ข้อ คิด เห็น /เสนอแนะ และการเป็ น ทีป่ รึก ษาในการปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม หากมีขอ้ บกพร่องทีต่ ้องปรับปรุงเพือ่ ให้เป็ นไป
ตามระเบียบบริษัทกาหนดไว้จะแจ้งให้ฝ่ายงานทีร่ บั ผิดชอบแก้ไขทันที และผูบ้ ริหาร
ฝ่ ายงานมีก ารติด ตามข้อ บกพร่อ งทีเ่ กิด ขึ้น จากการปฏิบ ัติงานและรายงานผลให้
ผูบ้ ริหารบริษทั ทราบในการประชุมประจาเดือน และในการปฏิบตั งิ านประจาวันมีการ
กากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของ
บริษทั โดยหัวหน้างาน
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษั ท โดยพลัน ในกรณี ท่ีเ กิด
เหตุ การณ์ ห รือสงสัยว่ามีเหตุ การณ์ ทุจริต อย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื น

คาถาม
กฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผดิ ปกติอ่นื ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้ว่าจะ
ได้ เ ริ่ม ด าเนิ น การจัด การแล้ ว ) ต่ อ คณะกรรมการบริษั ท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรับ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ เป็ นสาระส าคั ญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิ ติ จากัด:
ผูบ้ ริหารมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั โดยรายงานผลให้รบั ทราบผ่านการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ทุ ก ไตรมาส จะมี ก ารปรึก ษาร่ ว มกัน ในกรณี ที เ่ กิ ด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝี ่ ่ าฝื นกฎหมาย
หรือมีการกระทาทีผ่ ดิ ปกติอนื ่ ซึง่ อาจกระทบต่อชือ่ เสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนัยสาคัญ และฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าทีใ่ นการประเมินการควบคุมของ
บริษทั พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข
ทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่








ไม่ใช่

