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แบบประเมินนีจ้ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ง สํา หรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษ ัท ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุ น้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดีดงั นั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ดําเนิ นการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มี ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนิ นงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกัน
ทรัพย์สิน จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้ รั บ ความร่ วมมื อ
เป็ นอย่ า งดี จ ากไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒ นาแบบประเมิ น
ความเพี ยงพอของระบบควบคุ มภายใน (“แบบประเมิ น”) ฉบับนี้ ขึ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้บริ ษ ทั ใช้เป็ น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุ ง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่าย
ขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริ ษทั จดทะเบียนไทย ซึ่ งคําถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วนเช่นเดียวกับแนวทางของ
COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่ วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษ ัท อย่ า งมี นัย สํ า คัญ การประเมิ น ดัง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ด้ว ย เพื่ อ ให้เ กิ ดการแลกเปลี่ ย นความเห็ น มี ความเข้าใจตรงกัน และสามารถกํา หนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยัง ขาดการควบคุ ม ภายในที่ เ พีย งพอในข้อ ใด (ไม่ ว่ า จะเป็ นการไม่ มีร ะบบในเรื่ อ งนั้น หรื อมี แ ล้ว แต่ ย งั ไม่
เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย
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เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา (AICPA) สถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผูบ้ ริ หารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ
FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร
(Institute of Management Accountants หรื อ IMA)

การควบคุมภายในองค์ กร(Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ ี่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ประจําวันและการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก




1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม



1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร2



1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบ
ข้ อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
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บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั








ไม่ ใช่

คําถาม
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที่กาํ กับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์
อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน

2.2คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน
และวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารและพนักงาน

2.3 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ บริษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
และผู้บริ หารให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงิน

2.4 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนันๆได้
้

2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอทิ ธิพลต่อ การใช้ ดลุ ยพินิจและ
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

2.6 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่ องการควบคุมภายในใน
องค์กร ซึง่ ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

3. ฝ่ ายบริ หารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความ
รั บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาํ คัญ ซึง่ ทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น



3.2 ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน



4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตั นิ นอย่
ั ้ างสมํ่าเสมอ



4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทราบ



4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่
สําคัญ



ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม

5.1 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั งิ าน การสร้ าง
แรงจูงใจ และการให้ รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ติ าม Code of
Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท



5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่าง
ต่อเนื่องโดยเน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ติ ามการ
ควบคุมภายในด้ วย



5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่
มากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสม
กับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง
ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อภาระผูกพันของบริษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และ
เปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง



6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผู้ใช้ รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท
อย่างแท้ จริง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมตั แิ ละสือ่ สารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมขององค์กร



ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทั่วทัง้ องค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1บริ ษัทระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงานการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง



7.4 บริษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น



7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ยงนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยง
ความเสีย่ ง (avoidance) หรื อการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)



ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน
การที่ผ้ บู ริหารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of
internal controls) การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่
ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็ นไปได้ ของเป้าหมายที่กําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ให้ สงิ่ จูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริมให้ พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสมเช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริง
จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น

ใช่





ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต



8.4 บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ี่
กําหนดไว้



ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



9.2บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



9.3บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการ
ดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้ านการเงิน การจัดซื ้อ และการบริหารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

อํานาจหน้ าที่ และลําดับชันการอนุ
้
มตั ขิ องผู้บริหารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
้
อนุมตั ขิ องผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
้
มตั โิ ครงการลงทุน ขันตอนการ
จัดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ
ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ นโดยได้ จดั ให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มี
ผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม
การคํ ้าประกัน บริษัทได้ ตดิ ตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัทเช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น





10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม



10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บ
กลุม่ บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3ด้ านต่อไปนี ้ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ




11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

ใช่



ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มี
ความเหมาะสม



11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอน
การปฏิบัตเิ พื่อให้ นโยบายที่กาํ หนดไว้ นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิ
ที่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯเพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริษัท
ไปใช้ สว่ นตัว



12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสีย
ในธุรกรรมนัน้



12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทเป็ นสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(at
arms’ length basis)



12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วม
รวมทังกํ
้ าหนดแนวทางให้ บคุ คลที่บริษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริษัท
ย่อยหรื อร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
คําถาม



12.5 บริษัทกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบตั โิ ดยผู้บริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด
ในการปฏิบตั งิ าน



12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ใช่

ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ได้ ตามที่กาํ หนดไว้
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน



13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความ
ถูกต้ องของข้ อมูล



13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ



13.4บริษัทดําเนินการเพื่อให้ กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด



13.5บริษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น



13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว




14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุม
ภายในที่จาํ เป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่วางไว้
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้
้
ดต่อสอบถาม
สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริหาร รวมทังการติ
ข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ
ภายในบริษัทสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท
(whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย





15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น



15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนด
ห้ ามฝ่ ายบริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น



16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้



ไม่ ใช่

คําถาม
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

ใช่

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ



16.5บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษัทส่งเสริมให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ใช่
ไม่ ใช่
คําถาม
17.1บริษัทประเมินผลและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่
กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญ



17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ี่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัท
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
(แม้ ว่าจะได้ เริ่ มดําเนิ นการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุ งข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ







