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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทที่มีประชาชนเปนผูถือหุน โดยระบบที่ดีจะสามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง
หรือความเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผูที่มีสวนไดเสียไดเปนอยางดี ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตองดําเนินการใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย
ขอกําหนดที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสิน จากการทุจริต เสียหาย
รวมทั้งมีการจัดทําบัญชี รายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนีข้ ึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหบริษัท
ใชเปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง
แบบประเมินนี้ ไดจัดทําตามแนวคิดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ที่ไดปรับปรุง framework ใหม เมื่อเดือนพฤษภาคม
2556 และนํามาปรับใหเขาใจงายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลักยัง
แบงออกเปน 5 สวนเชนเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แตไดขยายความแตละสวนออกเปน
หลักการยอยรวม 17 หลักการ เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพของแตละสวนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
0

การนําไปใช
บริษัทควรใชแบบประเมินนี้เปนแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอยางนอยทุกป และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณที่อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ การประเมินดังกลาวควรผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทดวย เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น
มีความเขาใจตรงกัน และสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได
การตอบแบบประเมินในแตละขอ ควรอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแลว
พบวา บริษัทยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในขอใด (ไมวาจะเปนการไมมีระบบในเรื่องนั้น
หรือมีแลวแตยังไมเหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไขประกอบไวดวย
1

เปนคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง ไดแก สถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงสหรัฐอเมริกา
(AICPA) สถาบันผูตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผูบริหารการเงิน
(Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแหงสหรัฐอเมริกา (American Accounting
Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม

ใช

1.1 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยูบนหลักความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหนาที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติตอคูคา ลูกคา และบุคคลภายนอก



1.2 มีขอกําหนดที่เปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง



ไมใช

1.2.1 มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอกําหนดหามผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการ ซึ่งรวมถึงการหามคอรรัปชันอันทําใหเกิด
ความเสียหายตอองคกร 2
1

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝาฝนขอกําหนดขางตน
1.2.4 มีการสื่อสารขอกําหนดและบทลงโทษขางตนใหผูบริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เชน รวมอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม ใหพนักงานลงนาม
รับทราบขอกําหนดและบทลงโทษเปนประจําทุกป รวมทั้งมีการเผยแพร code of
conduct ใหแกพนักงานและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากภายนอกองคกร
1.4 มีการจัดการอยางทันเวลา หากพบการไมปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถตรวจพบการฝาฝนไดภายในเวลาที่เหมาะสม
2





บริษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการตอตานคอรรัปชันใหเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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คําถาม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําใหสามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝาฝนไดอยาง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแกไขการกระทําที่ขัดตอหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยางเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช

ไมใช

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช

2.1 มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการแยกจากฝายบริหาร โดยไดสงวน
สิทธิ์อํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน



2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลใหบริษัทกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและ
ผูบริหารใหถูกตองตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบตอรายงาน
ทางการเงิน



2.4 คณะกรรมการเปนผูมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เปน
ประโยชนตอบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได



2.5 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่มีความรู ความสามารถนาเชื่อถือ
และมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยางแทจริง เชน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัท ไมมีความสัมพันธอื่นใด อันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและปฏิบัติ
หนาทีอ่ ยางเปนอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน
ในองคกร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสรางสภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม ขอมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
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3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช

3.1 ผูบริหารระดับสูงกําหนดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดใหมีการ
ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ เชน แบงแยกหนาที่ในสวนงานที่สําคัญ ซึ่งทําให
เกิดการตรวจสอบถวงดุลระหวางกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เปนตน



3.2 ผูบริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารขอมูล



3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบอยาง
เหมาะสมระหวางคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน



ไมใช

4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คําถาม

ใช

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติ
นั้นอยางสม่ําเสมอ



4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแรงจูงใจหรือรางวัลตอ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการตอบุคลากรที่มีผลงานไมบรรลุเปาหมาย
รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหลานี้ใหผูบริหารและพนักงานทราบ



4.3 บริษัทมีกระบวนการแกไขปญหาหรือเตรียมพรอมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรูและความสามารถที่เหมาะสมอยางทันเวลา



4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบริหารและพนักงานทุกคน เชน
การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝกอบรม



4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (succession plan) ที่สําคัญ
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5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช

5.1 คณะกรรมการและผูบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับใหบุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน และจัดใหมีการปรับปรุงแกไข
กระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จําเปน



5.2 คณะกรรมการและผูบริหารกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ
และการใหรางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงคในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท



5.3 คณะกรรมการและผูบริหารประเมินแรงจูงใจและการใหรางวัลอยางตอเนื่อง
โดยเนนใหสามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหนาที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในดวย



5.4 คณะกรรมการและผูบริหารไดพิจารณาไมใหมีการสรางแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรแตละคน



ไมใช

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดวารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถวน
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทไดถูกตอง มีมูลคาเหมาะสม และเปดเผย
ขอมูลครบถวน ถูกตอง



6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญ
เชน ผูใชรายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนมของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะทอนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท
อยางแทจริง



6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเปน
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมขององคกร
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7. องคกรระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคไว
อยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
คําถาม

ใช

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งระดับ
องคกร หนวยธุรกิจ ฝายงาน และหนาที่งานตาง ๆ



7.2 บริษัทวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง



7.4 บริษัทไดประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเปนการ
ยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (avoidance) หรือการรวมรับความเสี่ยง (sharing)



ไมใช

8. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร
คําถาม

ใช

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตางๆ
เชน การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน
การที่ผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซึ่งทรัพยสิน
โดยไมถูกตอง เปนตน



8.2 บริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ โดยพิจารณาความเปนไป
ไดของเปาหมายที่กําหนดแลว รวมทั้งไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานแลวดวยวา ไมมีลักษณะสงเสริมใหพนักงาน
กระทําไมเหมาะสม เชน ไมตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง
จนทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน
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คําถาม

ใช

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันหรือแกไขการทุจริต



8.4 บริษัทไดสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่กําหนดไว



ไมใช

9. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว



9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว



9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดกําหนดมาตรการตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอยางเพียงพอแลว



ไมใช

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องคกรมีมาตรการควบคุมที่ชวยลดความเสี่ยงที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได
คําถาม

ใช

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององคกร เชน สภาพแวดลอม ความซับซอนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร และครอบคลุม
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คําถาม

ใช

ไมใช

กระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม เชน มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ และลําดับชั้นการอนุมัติของผูบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
รัดกุม เพื่อใหสามารถปองกันการทุจริตได เชน มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูขาย การบันทึกขอมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุอุปกรณ หรือ การเบิกใชเครื่องมือตางๆ เปนตน โดยไดจัดใหมี
กระบวนการสําหรับกรณีตาง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชนใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผูที่เกี่ยวของในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม
การค้ําประกัน บริษัทไดติดตามใหมั่นใจแลววา มีการปฏิบัติเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน
10.3 บริษัทกําหนดใหการควบคุมภายในมีความหลากหลายอยางเหมาะสม เชน
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบปองกันและติดตาม



10.4 บริษัทกําหนดใหมีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคกร เชน ทั้งระดับ
กลุมบริษัท หนวยธุรกิจ สายงาน ฝายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กลาวคือ
(1) หนาที่อนุมัติ
(2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ
(3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
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11. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดวยระบบเทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค
คําถาม

ใช

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี่ยวของกันระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสม



11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคุมดานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีใหมี
ความเหมาะสม



11.4 บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการไดมา การพัฒนา และการบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสม



ไมใช

12. องคกรจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายที่กําหนดไวนั้นสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
คําถาม

ใช

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมของผูถือหุนรายใหญ
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองผานขั้นตอนการอนุมัติ
ที่กําหนด เชน ขอบังคับของบริษัท เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เกณฑของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อปองกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชนของบริษัท
ไปใชสวนตัว



12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้น



12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)



12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม
รวมทั้งกําหนดแนวทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทยอยหรือรวมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมไมตองตอบขอนี้)
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คําถาม

ใช

12.5 บริษัทกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบัติโดยผูบริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไขขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน



12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติใหมีความเหมาะสมอยูเสมอ



ไมใช

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
13. องคกรขอมูลที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปไดตามที่กําหนดไว
คําถาม

ใช

13.1 บริษัทกําหนดขอมูลที่ตองการใชในการดําเนินงาน ทั้งขอมูลจากภายในและ
ภายนอกองคกร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวของตองาน



13.2 บริษัทพิจารณาทั้งตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงปริมาณและความถูกตอง
ของขอมูล



13.3 บริษัทดําเนินการเพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอสําหรับ
ใชประกอบการตัดสินใจ ตัวอยางขอมูลที่สําคัญ เชน รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
ใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ



13.4 บริษัทดําเนินการเพื่อใหกรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม
ลวงหนาอยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด



13.5 บริษัทดําเนินการเพื่อใหรายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการแตละราย เชน การบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่อง
ที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
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ใช

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดังตอไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู
13.6.2 กรณีที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในวามีขอบกพรอง
ในการควบคุมภายใน บริษัทไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว

ไมใช



14. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบตอ
การควบคุมภายในที่จําเปนตอการสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได
ตามที่วางไว
คําถาม

ใช

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลภายในอยางมีประสิทธิภาพ และมีชองทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริษัทมีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงแหลงสารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการตาง ๆ ตามที่ตองการ เชน การกําหนดบุคคลที่เปนศูนยติดตอเพื่อให
สามารถติดตอขอขอมูลอื่นนอกจากที่ไดรับจากผูบริหาร รวมทั้งการติดตอสอบถาม
ขอมูลจากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหวางคณะกรรมการและ
ผูบริหารตามที่คณะกรรมการรองขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหวางคณะกรรมการ
และผูบริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เปนตน
14.3 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหบุคคลตาง ๆ
ภายในบริษัทสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ไดอยางปลอดภัย



ไมใช



15. องคกรไดสื่อสารกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอการควบคุม
ภายใน
คําถาม

ใช

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เชน จัดใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ศูนยรับเรื่องรองเรียน เปนตน
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คําถาม

ใช

15.2 บริษัทจัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษหรือชองทางลับเพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกองคกรสามารถแจงขอมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉอฉลหรือทุจริต (whistleblower hotline) แกบริษัทไดอยางปลอดภัย

ไมใช



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวาการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอยางครบถวน เหมาะสม
คําถาม

ใช

16.1 บริษัทจัดใหมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอกําหนด
หามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน เชน กําหนดใหแตละสวนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ผูบังคับบัญชา หรือมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน



16.2 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูตรวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริษัท



16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูที่มีความรูและ
ความสามารถ



16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริษัทสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
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17. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม

ใช

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแกไขอยางทันทวงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกตางจากเปาหมาย
ที่กําหนดไวอยางมีนัยสําคัญ



17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณหรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริตอยางรายแรง มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
หรือมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ
17.2.2 รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางการแกไขปญหา
(แมวาจะไดเริ่มดําเนินการจัดการแลว) ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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