แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเปน
ผูถือหุน โดยระบบที่ดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
และผูที่มีสวนไดเสียไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตองดําเนินการใหมั่นใจวา บริษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย
ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี
รายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากไพร
ซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหบริษัทใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง
แบบประเมินนี้ ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ไดปรับปรุง framework ใหม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับใหเขาใจงายขึ้น
รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม
แตไดขยายความแตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
การนําไปใช
บริษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อยางนอยทุกป และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ การประเมินดังกลาวควรผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อให
เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเขาใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได
การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแลวพบวา บริษัทยังขาด
การควบคุมภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม) บริษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย
0

1

เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA)
สถาบันผูตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial
Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และ
สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1. องคกรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติ
/
ที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่อง
ตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูค า ลูกคา และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงาน
/
บริษัทฯไดจัดทําคูมือการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความซื่ อ ตรงและรั ก ษาจรรยาบรรณ ที่
กํากับกิจการที่ดีโดยไดรับ
ครอบคลุมถึง
การพิจารณาอนุมตั ิจาก
1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct)
คณะกรรมการบริษัทและได
สําหรับผูบริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
ประกาศใชอยางเปน
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ทางการแลว
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิด
ความเสียหายตอองคกร 2
1.2.3 มีบ ทลงโทษที่เ หมาะสมหากมีก ารฝ าฝ นข อกํ าหนด
ขางตน
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข อ กํ า หนดและบทลงโทษข า งต น ให
ผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูใน
การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม ใ ห พ นั ก งานลงนาม
รั บ ทราบข อ กํ า หนดและบทลงโทษเป น ประจํ า ทุ ก ป
รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร code of conduct ให แ ก
พนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code
/
บริ ษั ท ฯได ว า จ า งผู ต รวจ
of Conduct
ส อ บ ภ า ย ใ น ทํ า ก า ร
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบ
ตรวจสอบติดตาม
ภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1

2

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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คําถาม
1.3.3 การประเมินโดยผูเชีย่ วชาญทีเ่ ปนอิสระจากภายนอก
องคกร
1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนได
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับ
การฝาฝนไดอยางเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการดานการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝาย
/
บริหาร โดยไดสงวนสิทธิ์อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว
อยางชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการ
/
บริ ษั ท ฯได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
ดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
งบประมาณประจําป 2557 และไดรับ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
เรียบรอยแลว
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษทั กําหนดบทบาทหนาที่ของ
/
บริษัทฯไดจัดทําคูมือการกํากับกิจการที่
คณะกรรมการและผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร
ดี โ ดยได รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทและไดประกาศใช
ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
อยางเปนทางการแลว
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเปนผูมคี วามรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมี
/
ความเชี่ยวชาญทีเ่ ปนประโยชนตอ บริษัท หรือสามารถขอ
คําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญในเรื่องนั้นๆได
2.5 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่มคี วามรู
/
ความสามารถนาเชื่อถือ และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาที่อยางแทจริง เชน ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจ
และปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสม
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คําถาม

ใช

เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการ
ควบคุมภายในในองคกร ซึง่ ครอบคลุมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

3. ฝายบริ หารไดจัด ให มีโ ครงสรางสายการรายงาน การกํ าหนดอํ านาจในการสั่ง การ และความ
รับผิ ดชอบที่เ หมาะสมเพื่ อให องค กรบรรลุวัต ถุประสงค ภายใตก ารกํากั บดูแ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการ
/
ไดมีการจัดทําผังองคกรที่
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ
ทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุม
และไดรับการพิจารณาอนุมตั ิ
ภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่
จากคณะกรรมการบริษัทแลว
สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสาย
การรายงานทีช่ ัดเจน เปนตน
3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดย
/
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความ
/
รับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวางคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
/
รักษาบุคลากรที่มคี วามรูและความสามารถทีเ่ หมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยาง
สม่ําเสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให
/
แรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และ
การจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการ
/
หนาที่ 4 จาก 14

ขาดบุคลากรที่มีความรูและความสามารถที่เหมาะสมอยาง
ทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและ
พนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และ
การฝกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง
(succession plan) ที่สําคัญ

5.1

5.2

5.3

5.4

/

/

5. องคกรกําหนดใหบคุ ลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คําถาม
ใช
ไมใช
คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิง
/
บังคับใหบคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุม
ภายใน และจัดใหมกี ารปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
กรณีที่จําเปน
คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
/
การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการให
/
รางวัลอยางตอเนื่องโดยเนนใหสามารถเชือ่ มโยงกับ
ความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมกี ารสรางแรง
/
กดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัตหิ นาที่ของบุคลากรแตละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
/
บริษัทไดวาจางผูสอบบัญชี
โดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดวา
ที่ผานการรับรองจาก กลต.
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวนแสดงถึง
ทําหนาที่ตรวจสอบระบบ
สิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม
บัญชีของบริษัทและ
และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง
รายงานผลการตรวจสอบ
กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดย
/
พิจารณาถึงปจจัยที่สาํ คัญ เชน ผูใชรายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการ
/
ดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติ
/
และสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององคกร
7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยาง
ครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คําถาม
ใช
ไมใช
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่
งานตาง ๆ
7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดาน
กลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง

/

7.4 บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้ง

/
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/

/

คําถาม

ใช

โอกาสเกิดเหตุการณ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
โดยอาจเปนการยอมรับความเสีย่ งนั้น (acceptance) การ
ลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คําถาม
ใช
ไมใช
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุม
การทุจริตแบบตางๆ เชน การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ
การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหาร
สามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override
of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่
สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน
8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดย
พิจารณาความเปนไปไดของเปาหมายที่กาํ หนดแลว รวมทั้ง
ไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมให
พนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขาย
ของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกิดแรงจูงใจใน
การตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหาร
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัท
ดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต
8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติทกี่ ําหนดไว

/

/

/

/

9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คําถาม
ใช
ไมใช
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจ
มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนอง
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/

บริษัททําการประเมินความ
เสี่ยงในทุกๆไตรมาสรวมถึง
ประเมินผลมาตรการตางๆ

ตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

ที่ ไ ด ดํ า เนิ น กา รเพื่ อลด
ความเสี่ยง

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว

/

/

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว ยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
รายละเอียดเพิ่มเติม
คําถาม
ใช
ไมใช
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความ
ซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กํา หนดเปน ลายลักษณ
อักษร และครอบคลุมกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เชน
มีนโยบายและระเบี ยบวิ ธีป ฏิบั ติง านเกี่ย วกั บธุร กรรมดา น
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนด
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหาร
ในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกัน
การทุ จ ริ ต ได เช น มี ก ารกํ า หนดขนาดวงเงิ น และอํ า นาจ
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุ น ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กผู ข าย การ
บัน ทึ กข อ มูล รายละเอี ยดการตั ดสิ น ใจจั ดซื้ อ ขั้ นตอนการ
เบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน
โดยไดจัดใหมีกระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ถื อ หุ น รายใหญ
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คล
หนาที่ 8 จาก 14

/

/

บ ริ ษั ท ไ ด มี ก า ร จั ด ทํ า
นโยบายในการดําเนินการ
ตางๆอยางครอบคลุมและมี
การกําหนดขอบเขตอํานาจ
อนุมัติไวเปนเอกสารอยาง
ชัดเจน

คําถาม

ใช

ดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน
ในการติดตามและสอบทานการทํารายการระหวาง
กั น ห รื อ ร า ย ก า ร ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง
ผลประโยชน รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น
ปจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท อนุ มั ติ ธุ ร กรรมหรื อ ทํ า สั ญ ญากั บ ผู ที่
เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม
การค้ํ าประกัน บริษั ทได ติดตามให มั่นใจแลว วา มี
การปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงกั น ไว ต ลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระ
คืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เปนตน
10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยาง
เหมาะสม เชน การควบคุมแบบ manual และ automated
หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม
10.4 บริษัทกําหนดใหมกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร
เชน ทั้งระดับกลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก
หรือกระบวนการ
10.5บริษัทมีการแบงแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ดาน
ตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

/

/

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยี
/
สารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทั่วไป
ของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของ
/
ระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
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คําถาม
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา
และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม

ใช
/

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

12. องคกรจัดใหมกี ิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกาํ หนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติ เพือ่ ใหนโยบายทีก่ ําหนดไวนนั้ สามารถนําไปสูการปฏิบัติได
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รดั กุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผู
/
ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กาํ หนด เชน ขอบังคับ
ของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนํา
ผลประโยชนของบริษัทไปใชสว นตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทํา
/
โดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึง
/
ประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเปนรายการทีก่ ระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทมิไดมีกจิ กรรมดังกลาว
ยอยหรือบริษัทรวม รวมทัง้ กําหนดแนวทางใหบคุ คลที่บริษัท
แตงตัง้ ใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือรวมนั้น
ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมเี งินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัท
รวมไมตองตอบขอนี)้
12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบาย
/
และกระบวนการไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัตขิ องบริษัทไดรับการนําไปใช
/
ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึง
การครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัตใิ หมีความ
/
เหมาะสมอยูเสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได
ตามทีก่ ําหนดไว
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทัง้ ขอมูล
/
จากภายในและภายนอกองคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตอ
งาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึง
/
ปริมาณและความถูกตองของขอมูล
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยาง
/
บ ริ ษั ท ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ง
เพียงพอสําหรับใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่
เอกสารข อ มู ล ต า งๆที่ ต อ ง
สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล
พิจารณาใหกับกรรมการลาง
ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ
หนา
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัด
/
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จาํ เปน
และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยาง
นอยภายในระยะเวลาขั้นต่าํ ตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมี
/
รายละเอียดตามควร เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแต
ละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือ
ขอสังเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่ ิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปน
ตน
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
/
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปน
หมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบ
ภายในวามีขอบกพรองในการควบคุมภายใน บริษัท
ไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

หนาที่ 11 จาก 14

14. องคกรสือ่ สารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอ
การควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ
/
และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัท
/
อยางสม่าํ เสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึง
แหลงสารสนเทศที่จาํ เปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน
รายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปน
ศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับ
จากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบ
บัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวาง
คณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน
14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อให
/
บุคลากรของบริษัทสามารถ
บุคคลตาง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแส
สื่อสารโดยตรงถึงกรรมการ
เกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower
ผู จั ด ก า ร ไ ด ทั้ ง ผ า น ท า ง
hotline) ไดอยางปลอดภัย
โทรศัพทและ Email
15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอก
/
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมี
เจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน เปนตน
15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อให
/
ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก
บริษัทไดอยางปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมนั่ ใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไป
อยางครบถวน เหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
รายละเอียดเพิ่มเติม
16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
/
ธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน
กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนตน
16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
/
ภายในทีว่ างไวโดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมิน
อิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
/
การเปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
/
โดยผูที่มีความรูและความสามารถ
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
/
ใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตาม
/
มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
17. องคกรประเมินและสือ่ สารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุม
ภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หาก
ผลการดําเนินงานทีเ่ กิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายทีก่ ําหนดไว
อยางมีนัยสําคัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
หนาที่ 13 จาก 14

ใช
/

/

ไมใช

รายละเอียดเพิ่มเติม

17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอม
แนวทางการแกไขปญหา (แมวา จะไดเริ่มดําเนินการ
จัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง
ที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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