แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร จํากัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2558

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนความเห็นของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชน
เปนผูถือหุน โดยระบบที่ดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
บริษัทและผูที่มีสวนไดเสียไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตองดําเนินการใหมั่นใจวา
บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค
กฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมี
การจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหบริษัทใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง
แบบประเมินนี้ ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ไดปรับปรุง framework ใหม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนํามาปรับใหเขาใจงายขึ้น
รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยังแบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO
เดิม แตไดขยายความแตละสวนออกเปนหลักการยอยรวม 17 หลักการ เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนได
ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนําไปใช
บริษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
อยางนอยทุกป และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ การประเมินดังกลาวควรผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเขาใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได
การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแลวพบวา บริษัทยัง
ขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม) บริษัท
ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย

1

เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผูตรวจสอบ
ภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนัก
บัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management
Accountants หรือ IMA)

การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรือ่ งตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก
มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิดความเสียหายตอ
องคกร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนามรับทราบ
ขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code of conduct ใหแก
พนักงานและบุคคลภายนอกไดรบั ทราบ
มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ ชีย่ วชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร
มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยางเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยางเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

2.

ใช
3

ไมใช

3

3

3

คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาทีก่ ํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการดาน
การควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
ไมใช
3
2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวนสิทธิอ์ าํ นาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน
2

บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

คําถาม
คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ัดเจนและวัดผลได เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารใหถูกตอง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส อบบัญชี ผู
ตรวจสอบภายใน และผูร ับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกีย่ วกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ
บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆได
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ และมีความเปน
อิสระในการปฏิบตั ิหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไมมี
ความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ ใน
จํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองคกร ซึ่งครอบคลุมทั้ง
การสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม

ใช
3

ไมใช

3

3
3

3

3.

ฝายบริหารไดจดั ใหมีโครงสรางสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพื่อใหองคกรบรรลุวตั ถุประสงค ภายใตการกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช
ไมใช
3
3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการควบคุมภายในอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําใหเกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวาง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช่ ัดเจน
เปนตน
3
3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารขอมูล
3
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยางเหมาะสมระหวาง
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
4.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
คําถาม
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัตเิ พื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรูแ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอยาง
สม่ําเสมอ
บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ
บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรูแ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมอยางทันเวลา
บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน การจัดระบบที่
ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม
บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan)

ใช
3

3

3
3
3

ไมใช

5.

5.1

5.2

5.3
5.4

องคกรกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
3
คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการสือ่ สารเชิงบังคับใหบุคลากร ทุกคนมีความ
รับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่
จําเปน
3
คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล
ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรือ่ งการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงคในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัท
3
คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนือ่ ง โดยเนนใหสามารถ
เชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในดวย
3
คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรแตละคน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

6.1

6.2
6.3
6.4

7.

7.1
7.2

7.3
7.4

องคกรกําหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสีย่ งตาง ๆ ที่เกีย่ วของกับ
การบรรลุวตั ถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
3
บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น
โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพัน
ของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผยขอมูลครบถวน ถูกตอง
3
บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ เชน ผูใช
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ
3
รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทอยางแทจริง
3
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องคกร
องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวตั ถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้ง
องคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
3
บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับองคกร หนวย
ธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ
3
บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร
ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสีย่ ง
3
บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ และผลกระทบ

คําถาม
ที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัตงิ านเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการยอมรับความเสี่ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการ
รวมรับความเสี่ยง (sharing)
8.
8.1

8.2

8.3
8.4

ใช

ไมใช

3

องคกรไดพจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสีย่ งที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
คําถาม
ใช
ไมใช
3
บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ เชน การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหารสามารถฝาฝน
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
รายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน
3
บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไปไดของ
เปาหมายที่กําหนดแลว รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน
แกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงานกระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย
เปนตน
3
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการที่บริษทั ดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต
3
บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว

9.

องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
3
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
3
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว
3
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนาํ องคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลงนั้น
อยางเพียงพอแลว

ไมใช

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว ยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวตั ถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คําถาม
ใช
ไมใช
3
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององคกร เชน
สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ

10.2

10.3
10.4
10.5

คําถาม
บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุมกระบวนการตางๆ
อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของ
ผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน รัดกุม เพือ่ ใหสามารถปองกันการทุจริตได เชน มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอปุ กรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมี
กระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบ ริหาร และผูท ่เี กี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชนในการติดตามและสอบทานการ
ทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธรุ กรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกีย่ วของในลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษัท
ในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน บริษทั ได
ติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มี
ผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด หรือมีการทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน
บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม
บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทัง้ ระดับกลุมบริษทั หนวย
ธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

ใช
3

ไมใช

3
3
3

11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค
คําถาม
ใช
ไมใช
3
11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน
และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
3
11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
3
11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม
3
11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
ใหมีความเหมาะสม
12. องคกรจัดใหมกี จิ กรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให
นโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูก ารปฏิบัติได
คําถาม
ใช
ไมใช
3
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถอื หุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผู
ที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัตทิ ี่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑ

12.2
12.3
12.4

12.5
12.6
12.7

คําถาม
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนํา
ผลประโยชนของบริษัทไปใชสวนตัว
บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธรุ กรรมกระทําโดยผูทไี่ มมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธรุ กรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม รวมทั้งกําหนดแนวทาง
ใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทยอยหรือรวมนัน้ ถือปฏิบัติ (หากบริษัท
ไมมเี งินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)
บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผูบริหารและ
พนักงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ

ใช

ไมใช

3
3

3
3
3

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่กาํ หนดไว
คําถาม
ใช
ไมใช
3
13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร ทีม่ ี
คุณภาพและเกี่ยวของตองาน
3
13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ ตนทุนและประโยชนทจี่ ะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตองของขอมูล
3
13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับใชประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรือ่ งที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบ
ตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ
3
13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอยภายใน
ระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
3
13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการแตละราย เชน การ
บันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็น
ขอกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องทีเ่ สนอพรอมเหตุผล เปนตน
3
13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรองในการควบคุม
ภายใน บริษทั ไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในที่จาํ เปนตอการ
สนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปไดตามที่วางไว
คําถาม
ใช
ไมใช
3
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
3
14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลทีส่ ําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ และ คณะกรรมการ
บริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการตาง ๆ
ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อใหสามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่
ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถามขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัด
ประชุมระหวางคณะกรรมการและผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือ
ระหวางคณะกรรมการและผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน
3
14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสือ่ สารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตางๆ ภายในบริษัทสามารถ
แจงขอมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ได
อยางปลอดภัย
15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช
3
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูม ีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน
3
15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสือ่ สารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
สามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แกบริษัทได
อยางปลอดภัย

ไมใช

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดําเนินไปอยางครบถวน
เหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
3
16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละ
สวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
3
16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว โดยการประเมินตนเอง
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน
3
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
3
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูทมี่ ีความรูและความสามารถ
3
16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
3
16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช
ไมใช
3
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตามแกไข
อยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ
3
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณหรือ
สงสัยวามีเหตุการณทจุ ริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย หรือมีการกระทําที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองทีเ่ ปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา (แมวาจะไดเริ่ม
ดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

