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เอกสำรแนบ 3 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่1 

แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 
 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัทีม่ปีระชาชนเป็นผู้
ถอืหุน้โดยระบบทีด่จีะสามารถชว่ยป้องกนับรหิารจดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผู้
ทีม่สีว่นไดเ้สยีไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวตัถุประสงค์กฎหมาย
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสามารถป้องกนัทรพัยส์นิจากการทุจรติเสยีหายรวมทัง้มกีารจดัท าบญัช ี
รายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากไพร้
ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ ประเทศไทย (PwCThailand) ในการพฒันาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
(“แบบประเมนิ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใหบ้รษิทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิความเพยีงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบรษิทัดว้ยตนเอง 

แบบประเมนินี้ ไดจ้ดัท าตามแนวคดิของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ทีไ่ดป้รบัปรุง framework ใหม่ เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรบัใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 
รวมทัง้เหมาะสมกบับรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดยีวกบัแนวทางของ COSO เดมิ 
แต่ไดข้ยายความแต่ละสว่นออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเหน็ภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจน
ยิง่ขึน้ 

 

กำรน ำไปใช้ 

บรษิัทควรใช้แบบประเมนินี้เป็นแนวทางในการประเมนิหรอืทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมกีารทบทวนเพิม่เตมิหากเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมี
นยัส าคญั การประเมนิดงักล่าวควรผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการตวรจสอบและคณะกรรมการบรษิทัดว้ย เพื่อให้
เกดิการแลกเปลีย่นความเหน็ มคีวามเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษิทัได้ 

การตอบแบบประเมนิในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏบิตัจิรงิ หากประเมนิแลว้พบว่า บรษิทัยงัขาด
การควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มรีะบบในเรื่องนัน้ หรอืมแีลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม) บรษิทัควร
อธบิายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 
  

                                                           
1
เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชพี 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (AICPA) สถาบนัผูต้รวจสอบ
ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรอื IIA) สถาบนัผูบ้รหิารการเงนิ (Financial Executives Institute หรอื FEI) สมาคมนกับญัชี
แห่งสหรฐัอเมรกิา (American Accounting Association หรอื AAA) และสถาบนันักบญัชเีพื่อการบรหิาร (Institute of Management 
Accountants หรอื IMA) 



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่2 

กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
 
1.  องคก์รแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจรยิธรรม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1   คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรง

และการรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานทีค่รอบคลุมถงึ 
  

1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ   
1.1.2 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก   

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

  

1.2.1 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิกรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน
ทีเ่หมาะสม 

  

1.2.2 มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รปัชนัอนัท าให้เกิด
ความเสยีหายต่อองคก์ร2 

  

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝา่ฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้   
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

รบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

  

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct   
1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากบั

ดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit) 
*  บรษิทัฯไม่มกีารตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานกํากบัดูแล

การปฏบิตั ิ (compliance unit) เนือ่งจากบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ก่อตัง้สํานักตรวจสอบภายในเมือ่วนัที ่20 
กุมภาพนัธ์ 2557 ซึง่ ณ วนัทีย่ ืน่ขออนุญาตสํานักตรวจสอบภายในยงัไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้ 
อย่างไรกต็ามไดม้กีารแต่งตัง้ บจ.เอเอม็ซ ีอนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติ้ง มาเป็นผูต้รวจสอบภายใน
ซึง่ไดม้กีารตดิตามและประเมนิผลหน่วยยานยนต์ และซ่อมบาํรุง แลว้ 

 * 

1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน   
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร   

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลาหากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความซื่อตรงและ
การรกัษาจรรยาบรรณ 

  

1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝา่ฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม   
1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าาใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝา่ฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม

และภายในเวลาอนัควร 
  

1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสมและภายในเวลาอนัควร 

  

                                                           
2
บรษิทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งของบรษิทั 



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่3 

2.  คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูล (Oversight) และพฒันำกำร

ด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1   มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิารโดยไดส้งวนสทิธิ

อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 
  

2.2 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและ
วดัผลไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

2.3 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารใหถู้กตอ้งตามกฎหมายกฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาททีส่ าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบผูส้อบบญัชผีูต้รวจสอบภายในและผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทาง
การเงนิ 

  

2.4 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัและมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัหรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได้ 

  

2.5 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรูค้วามสามารถน่าเชื่อถอืและ
มคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิเช่นไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิทัไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นอสิระในจ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายในในองคก์ร
ซึง่ครอบคลุมทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุมการประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการ
ควบคุมขอ้มลูและการสือ่สารและการตดิตาม 

  

 
3.  ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสรำ้งสำยกำรรำยงำนกำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผิดชอบ

ท่ีเหมำะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถปุระสงคภ์ำยใต้กำรก ำกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1   ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั

โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิและกฎหมายรวมถงึการจดัใหม้กีารควบคมุ
ภายในอย่างมปีระสทิธภิาพเช่นแบ่งแยกหน้าทีใ่นสว่นงานทีส่ าคญั ซึง่ท าใหเ้กดิการ
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนัมงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบและ
มสีายการรายงานทีช่ดัเจนเป็นตน้ 

  

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิทัโดยพจิารณาถงึความเหมาะสม
เกีย่วกบัอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบและการสือ่สารขอ้มลู 

  

3.3 มกีารก าหนดมอบหมายและจ ากดัอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทัผูบ้รหิารระดบัสงูผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

 
  



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่4 

4.  ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสรำ้งสำยกำรรำยงำนกำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผิดชอบ
ท่ีเหมำะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถปุระสงคภ์ำยใต้กำรก ำกบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมกำร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1   บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อจดัหาพฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสมและมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานการใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรทีม่ี
ผลการปฏบิตังิานดแีละการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถงึการ
สือ่สารกระบวนการเหล่านี้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้
และความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนการสรรหาพฒันาและรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเช่นการ
จดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั   
 
5.  องคก์รก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบในกำรควบคมุภำยในเพื่อให้บรรลุตำม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1   คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสือ่สารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุก

คนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในและจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏบิตัใินกรณีทีจ่ าเป็น 

  

5.2 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานการสรา้งแรงจงูใจและ
การใหร้างวลัทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code ofConduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้ และระยะยาวของบรษิทั 

  

5.3 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ือง โดย
เน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายใน
ดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปใน
การปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

  

 
  



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่5 

กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
 
6.  องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยำ่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักำรบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1   บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกจิใน

ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิครบถว้น แสดงถงึ
สทิธหิรอืภาระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้งมมีลูค่าเหมาะสมและเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น 
ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิโดยพจิารณาถงึปจัจยัทีส่ าคญั เช่นผูใ้ช้
รายงานทางการเงนิขนาดของรายการแนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ   
6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอนุมตัแิละสือ่สารนโยบาย การ

บรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัจินเป็นสว่นหนึ่ง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

 
7.  องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยำ่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักำรบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1   บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร

หน่วยธุรกจิฝา่ยงานและหน้าทีง่านต่างๆ 
  

7.2 บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก
องคก์รซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธก์ารด าเนินงานการรายงานการปฏบิตัติาม
กฎเกณฑแ์ละดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นร่วมในการบรหิารความเสีย่ง   
7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่งโดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์และ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
  

7.5 บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งโดยอาจเป็นการยอมรบัความ
เสีย่งนัน้ (acceptance) การลดความเสีย่ง (reduction) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง 
(avoidance) หรอืการร่วมรบัความเสีย่ง (sharing) 

  

 
  



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่6 

8.  องคก์รได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1   บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้โดยครอบคลุมการทจุรติแบบต่างๆ เช่นการ

จดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิการคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิาร
สามารถฝา่ฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้งเป็น
ตน้ 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบโดยพจิารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายทีก่ าหนดแลว้รวมทัง้พจิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอื
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มลีกัษณะสง่เสรมิใหพนกังานกระท าไม่เหมาะสม
เช่นไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวส้งูเกนิความเป็นจรงิจนท าใหเ้กดิแรงจงูใจใน
การตกแต่งตวัเลขยอดขายเป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิ
ทุจรติและมาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ือ่สารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนด
ไว ้

  

 
9.  องคก์รสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1  บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปจัจยัภายนอกองคก์รทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกจิการควบคุมภายในและรายงานทางการเงนิตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิการควบคุมภายในและรายงานทางการเงนิตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์รทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิการ
ควบคุมภายในและรายงานทางการเงนิตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

  

 
 
  



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่7 

กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 
 
10.  องคก์รก ำหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยำ่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบักำรบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1 มาตรการควบคุมของบรษิทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่งและลกัษณะเฉพาะของ

องคก์รเช่นสภาพแวดลอ้มความซบัซอ้นของงานลกัษณะงานขอบเขตการด าเนินงาน
รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

  

10.2 บรษิทัมมีาตรการควบคมุภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลุม
กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นมนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบั
ธุรกรรมดา้นการเงนิการจดัซือ้และการบรหิารทัว่ไปตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าทีแ่ละล าดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุมเพื่อให้
สามารถป้องกนัการทจุรติไดเ้ช่นมกีารก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมตัขิองผูบ้รหิาร
แต่ละระดบัขัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการลงทุนขัน้ตอนการจดัซือ้และวธิกีารคดัเลอืก
ผูข้ายการบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซือ้ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดอุุปกรณ์
หรอืการเบกิใชเ้ครื่องมอืต่างๆเป็นตน้โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการส าหรบักรณีต่างๆดงันี้ 

  

10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการผูบ้รหิารและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวรวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการ
ตดิตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ 

  

10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีล
ผกูพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้เช่นการท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้การใหกู้ย้มื การ
ค ้าประกนั บรษิทัไดต้ดิตามใหม้ัน่ใจแลว้ว่ามกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่ก
ลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่นตดิตามการช าระหนี้คนืตาม
ก าหนดหรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญาเป็นตน้ 

  

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่นการควบคมุ
แบบ manual และautomated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์รเช่นทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั
หน่วยธุรกจิสายงานฝา่ยงานแผนกหรอืกระบวนการ 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ออกจากกนัโดย
เดด็ขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื 
(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ
(2)  หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศและ 
(3)  หน่าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 

  

 
  



  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้าที ่8 

11.  องคก์รเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1   บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใน

กระบวนการปฏบิตังิานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
  

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม
เหมาะสม 

  

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวาม
เหมาะสม 

  

11.4 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้าการพฒันาและการบ ารุงรกัษาระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

  

 
12.  องคก์รเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1   บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการ

ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัทิีก่ าหนดเช่น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกณฑข์องส านกังาน
ฯลฯเพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั 

  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีใน
ธุรกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั
เป็นส าคญัและพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับคุคลภายนอก(at arms’ 
length basis) 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัรว่มรวมทัง้
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในในบรษิทัย่อย
หรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตั(ิหากบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบ
ขอ้น้ี) 

  

12.5 บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัิ
โดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสมโดย
บุคลากรทีม่คีวามสามารถรวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการ
ปฏบิตังิาน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   
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ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู (Information & Communication) 
 
13.  องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคณุภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ี

ก ำหนดไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1   บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอก

องคก์รทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 
  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 

  

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูลทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใช้
ประกอบการตดัสนิใจตวัอย่างขอ้มลูทีส่ าคญัเช่นรายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิารณา
เหตุผลผลกระทบต่อบรษิทัทางเลอืกต่างๆ 

  

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการ
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่าง
น้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด 

  

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่
ละรายเช่นการบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการใน
เรื่องทีพ่จิารณาความเหน็ของกรรมการรายทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล
เป็นตน้ 
* บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการเพือ่ใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควรแลว้ แต่ยงัไม่

เตม็รปูแบบ 

 * 

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้   
13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู ่   
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการ

ควบคุมภายในบรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้ 
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14.  องคก์รส่ือสำรข้อมูลภำยในองคก์รซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละควำมรบัผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยในท่ี
จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1   บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพและมชี่องทางการสือ่สารที่

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูส าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอและ
คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอืสอบ
ทานรายการต่างๆตามทีต่อ้งการเช่นการก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถ
ตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารรวมทัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มลูจาก
ผูส้อบบญัชผีูต้รวจสอบภายในการจดัประชมุระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามที่
คณะกรรมการรอ้งขอการจดักจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการเป็นตน้ 

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลต่างๆ ภายในบรษิทั
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติภายในบรษิทั(whistle-
blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

  

 
15.  องคก์รได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1   บรษิทัมกีระบวนการสือ่สารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมี

ประสทิธภิาพและมชีอ่งทางการสือ่สารทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนุนการควบคมุภายใน
เชน่จดัใหม้เีจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธศ์นูยร์เัรือ่งรอ้งเรยีนเป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืชอ่งทางลบัเพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติ 
(whistleblowerhotline) แกบ่รษิทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 
16.  องคก์รได้ส่ือสำรกบัหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1   บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก าหนดหา้มฝา่ย

บรหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เช่นก าหนดใหแ้ต่ละสว่นงานตดิตามการปฏบิตัแิละรายงานผูบ้งัคบับญัชาหรอืมอบหมาย
ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไวโ้ดยการ
ประเมนิตนเองและ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั   
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายในโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถ 
  

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  

16.6 บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for theProfessional Practice 
of Internal Auditing, IIA) 

  

 
 
17.  องคก์รประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยในอย่ำงทนัเวลำต่อบคุคลท่ี

รบัผิดชอบซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1   บรษิทัประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคมุภายในและด าเนินการเพื่อ

ตดิตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงทหีากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมายที่
ก าหนดไวอ้ย่างมนียัส าคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงานดงันี้   
17.2.1 ฝา่ยบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนัในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์

หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทจุรติอย่างรา้ยแรงมกีารปฏบิตัทิีฝ่า่ฝืนกฎหมายหรอืมี
การกระท าทีผ่ดิปกตอิื่นซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทั
อย่างมนียัส าคญั 

  

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา (แมว้่าจะได้
เริม่ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

  

17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 


