แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทที่มีประชาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท
และผู้ที่มีสว่ นได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริ ต เสียหาย รวมทังมี
้ การจัดทาบัญชี
รายงานที่ถกู ต้ องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้
ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PWC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมินนี ้ ได้ จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น
รวมทังเหมาะสมกั
้
บบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม
แต่ได้ ขยายความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชัดเจน
ยิ่งขึ ้น
การนาไปใช้
บริ ษัทควรใช้ แบบประเมินนี ้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อย่างน้ อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย เพื่อให้
เกิดการแลกเปลีย่ นความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยูบ่ นพื ้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาด
การควบคุมภายในที่เพียงพอในข้ อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนัน้ หรื อมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษัทควร
อธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา (AICPA)
สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial
Executives Institute หรื อ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และ
สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute of Management Accountants หรื อ IMA)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิ
/
ที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่ อง
ต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
/
ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ ตรงและรั ก ษาจรรยาบรรณ ที่
ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct)
สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิ ด
ความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบ ทลงโทษที่เ หมาะสมหากมีก ารฝ่ าฝื นข้ อก าหนด
ข้ างต้ น
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข้ อก าหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้
ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ ใ ห้ พนั ก งานลงนาม
รั บ ทราบข้ อ ก าหนดและบทลงโทษเป็ นประจ าทุก ปี
รวมทั ง้ มี ก ารเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code
/
of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
2

บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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รายละเอียดเพิ่มเติม

บริ ษัทฯได้ จดั ทาคูม่ ือการ
กากับกิจการที่ดีโดยได้ รับ
การพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทและได้
ประกาศใช้ อย่างเป็ น
ทางการแล้ ว

บริ ษั ท ฯได้ ว่ า จ้ างผู้ ตรวจ
สอบภายในทาการ
ตรวจสอบติดตาม

คาถาม
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นอิสระจากภายนอก
องค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับ
การฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ าย
/
บริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้
อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการ
/
บริ ษั ท ฯได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
ดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
งบประมาณประจาปี 2557 และได้ รับ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของ
/
บริ ษัทฯได้ จดั ทาคูม่ ือการกากับกิจการที่
คณะกรรมการและผู้บริ หารให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร
ดี โ ดยได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทและได้ ประกาศใช้
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
อย่างเป็ นทางการแล้ ว
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมี
/
ความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท หรื อสามารถขอ
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มคี วามรู้
/
ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างแท้ จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินิจ
และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสม
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คาถาม

ใช่

เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการ
ควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการสร้
้
าง
สภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรม
การควบคุม ข้ อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

3. ฝ่ ายบริ หารได้ จัด ให้ มีโ ครงสร้ างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ง การ และความ
รั บผิ ดชอบที่เ หมาะสมเพื่ อให้ องค์ กรบรรลุ วัต ถุประสงค์ ภายใต้ ก ารกากั บดูแ ล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการ
/
ได้ มีการจัดทาผังองค์กรที่
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เหมาะสมกับกิจการของบริ ษัทฯ
ทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุม
และได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่
จากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
สาคัญ ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงาน
ตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสาย
การรายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดย
/
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสือ่ สารข้ อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความ
/
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และ
/
รักษาบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถทีเ่ หมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ าง
สม่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้
/
แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และ
การจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การสือ่ สารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการ
/
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ขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่าง
ทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและ
พนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และ
การฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ง
(succession plan) ที่สาคัญ

5.1

5.2

5.3

5.4

/

/

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือ่ สารเชิง
/
บังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน และจัดให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน
กรณีที่จาเป็ น
คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
/
การสร้ างแรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่เหมาะสม โดย
พิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท
คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้
/
รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับ
ความสาเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายใน
ด้ วย
คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มกี ารสร้ างแรง
/
กดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
/
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้สอบบัญชี
โดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ วา่
ที่ผา่ นการรับรองจาก กลต.
รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วนแสดงถึง
ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบ
สิทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม
บัญชีของบริ ษัทและ
และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
รายงานผลการตรวจสอบ
กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดย
/
พิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการ
/
ดาเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง อนุมตั ิ
/
และสือ่ สารนโยบายการบริ หารความเสีย่ งให้ ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ าง
ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
7.1 บริ ษัทระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่
งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ าน
กลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ ง

/

7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้

/
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/

/

คาถาม

ใช่

โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง
โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้ (acceptance) การ
ลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
(avoidance) หรื อการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุม
การทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงานทางการเงินเท็จ
การทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หาร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override
of internal controls) การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่
สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดย
พิจารณาความเป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ ว รวมทัง้
ได้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้
พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขาย
ของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทาให้ เกิดแรงจูงใจใน
การตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หาร
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษัท
ดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี่ าหนดไว้

/

/

/

/

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนอง
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/

บริ ษัททาการประเมินความ
เสีย่ งในทุกๆไตรมาสรวมถึง
ประเมินผลมาตรการต่างๆ

ต่อการเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว

ที่ ไ ด้ ด า เนิ น กา รเพื่ อ ลด
ความเสีย่ ง

9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการ
เงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว

/

/

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง
และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้ อม ความ
ซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น
มีนโยบายและระเบี ยบวิ ธีป ฏิบัติง านเกี่ ย วกับธุร กรรมด้ า น
การเงิ น การจัดซือ้ และการบริ หารทั่วไป ตลอดจนกาหนด
ขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หาร
ในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกัน
การทุจ ริ ต ได้ เช่ น มี ก ารก าหนดขนาดวงเงิ น และอ านาจ
อนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั ิโครงการ
ลงทุน ขัน้ ตอนการจัด ซื อ้ และวิ ธี ก ารคัด เลื อ กผู้ข าย การ
บัน ทึกข้ อ มูลรายละเอี ยดการตัดสิน ใจจัดซื อ้ ขัน้ ตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น
โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสาหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่
กรรมการ ผู้ บริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คล
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/

/

บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า
นโยบายในการดาเนินการ
ต่างๆอย่างครอบคลุมและมี
การกาหนดขอบเขตอานาจ
อนุมัติไว้ เป็ นเอกสารอย่าง
ชัดเจน

คาถาม

ใช่

ดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์
ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่าง
กั น ห รื อ ร า ย ก า ร ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ รวมทั ง้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ให้ เ ป็ น
ปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่ บ ริ ษั ท อนุมัติ ธุ ร กรรมหรื อ ท าสัญ ญากับ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษัทในระยะยาว
ไปแล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม
การค า้ ประกัน บริ ษั ทได้ ติดตามให้ มั่นใจแล้ ว ว่า มี
การปฏิ บัติ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ต กลงกัน ไว้ ต ลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชาระ
คืนหนี ้ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated
หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร
เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริ ษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก
หรื อกระบวนการ
10.5บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ าน
ต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กัน
และกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

/

/

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยี
/
สารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไป
ของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของ
/
ระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
หน้ าที่ 9 จาก 14

คาถาม
11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา
และการบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

ใช่
/

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

/

12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้
/
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่กาหนด เช่น ข้ อบังคับ
ของบริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทา
/
โดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึง
/
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็ นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษัทมิได้ มีกิจกรรมดังกล่าว
ย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังก
้ าหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัท
แต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน้
ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบาย
/
และกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผู้บริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริ ษัทได้ รับการนาไปใช้
/
ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึง
การครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการ
ปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความ
/
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้
ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูล
/
จากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่อ
งาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึง
/
ปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่าง
/
บริ ษั ทด า เ นิ น ก า รจั ด ส่ ง
เพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่
เอกสารข้ อมู ล ต่ า งๆที่ ต้ อง
สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล
พิจารณาให้ กบั กรรมการล่าง
ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ
หน้ า
13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัด
/
ประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ น
และเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่าง
น้ อยภายในระยะเวลาขันต
้ า่ ตามที่กฎหมายกาหนด
13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
/
รายละเอียดตามควร เพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่
ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อ
ข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องทีพ่ ิจารณา ความเห็นของ
กรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ น
ต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
/
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ น
หมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบ
ภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริ ษัท
ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
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14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในที่จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
/
และมีช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัท
/
อย่างสมา่ เสมอ และคณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึง
แหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ น
ศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การ
จัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้
/
บุคลากรของบริ ษัทสามารถ
บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแส
สื่อสารโดยตรงถึงกรรมการ
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower
ผู้ จั ด ก า ร ไ ด้ ทั ง้ ผ่ า น ท า ง
hotline) ได้ อย่างปลอดภัย
โทรศัพท์และ Email
15. องค์ กรได้ ส่ อื สารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก
/
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่ สารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ อง
ร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้
/
ผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่
บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไป
อย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
รายละเอียดเพิ่มเติม
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
/
ธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตน
ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
/
ภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมิน
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
/
การเปลีย่ นแปลงของบริษัท
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
/
โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ
16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
/
ให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
/
มาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที หาก
ผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
หน้ าที่ 13 จาก 14

ใช่
/

/

ไม่ ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื น
กฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อม
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่ มดาเนินการ
จัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่อง
ที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หน้ าที่ 14 จาก 14

