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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558

แบบประเมินนีจ้ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ง สํา หรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษ ัท ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ดําเนินการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้รั บ ความร่ วมมื อ
ในการพัฒนาแบบประเมิน
เป็ นอย่างดี จากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand)
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน (“แบบประเมิ น ”) ฉบับนี้ ขึ้ น เพื่ อเป็ นเครื่ อ งมื อช่ ว ยให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ 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 เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัท อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ การประเมิ น ดัง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยัง ขาดการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอในข้อ ใด (ไม่ ว่า จะเป็ นการไม่ มี ร ะบบในเรื่ อ งนั้น หรื อ มี แ ล้ว แต่ ย งั ไม่
เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งสหรัฐอเมริ 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)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก




1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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คําถาม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
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3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ



4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ
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5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่



การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



หน้ า 5

ไม่ ใช่

SCI Electric Public Company Limited

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)



ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้



9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
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คําถาม

ใช่

รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น





10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



หน้ า 8
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุรกรรมนั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
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ไม่ ใช่
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คําถาม

ใช่

12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด



13.5 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
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คําถาม

ใช่

13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ ใช่



14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ ําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คําถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น



15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย



หน้ า 11

ไม่ ใช่

SCI Electric Public Company Limited

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกําหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ นึ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ

หน้ า 12



ไม่ ใช่
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คําถาม

ใช่

17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้ า 13







ไม่ ใช่

Ajikawa&SCI Metal Tech Co.,Ltd.

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ง สํา หรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย นหรื อ บริ ษ ัท ที่ มี
ประชาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้ องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่จะต้อง
ดําเนินการให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถป้ องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริ ต เสี ยหาย รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ได้รั บ ความร่ วมมื อ
ในการพัฒนาแบบประเมิน
เป็ นอย่างดี จากไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand)
ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน (“แบบประเมิ น ”) ฉบับนี้ ขึ้ น เพื่ อเป็ นเครื่ อ งมื อช่ ว ยให้บริ ษ ทั ใช้เ ป็ 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 เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่ วนได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
การนําไปใช้
บริ ษทั ควรใช้แบบประเมินนี้ เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
บริ ษัท อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ การประเมิ น ดัง กล่ า วควรผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษทั ได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยูบ่ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้วพบว่า บริ ษทั
ยัง ขาดการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอในข้อ ใด (ไม่ ว่า จะเป็ นการไม่ มี ร ะบบในเรื่ อ งนั้น หรื อ มี แ ล้ว แต่ ย งั ไม่
เหมาะสม) บริ ษทั ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งสหรัฐอเมริ 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)
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การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก




1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
2

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั
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คําถาม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่





2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม
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3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น



3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถ
คําถาม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ



4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ
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5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น



5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย



5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



ไม่ ใช่



การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง



7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)



ไม่ ใช่

8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น



8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้



9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
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คําถาม

ใช่

รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น





10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม



10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม

ใช่

11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มกี จิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่งทีค่ าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพือ่ ให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
คําถาม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุรกรรมของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุรกรรมนั้น



12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยหรื อ
บริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้
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คําถาม

ใช่

12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่
กําหนดไว้
คําถาม

ใช่

13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล



13.3 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด



13.5 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
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13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ ใช่



14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ ําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีว่ างไว้
คําถาม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น



15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม

ใช่

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกําหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น



16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ นึ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลทีร่ ับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช่

17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
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17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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