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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้น จึงเป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดรั้บความร่วมมือ 
เป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทั
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ได้จัดท าตามแนวคิดของ COSO 1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับให้เขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบันผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผูบ้ริหารการเงิน  
(Financial Executives Institute ห รือ   FEI)  สมาคมนั กบัญ ชี แ ห่ งสห รัฐอ เม ริก า  (American Accounting 
Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้
พบวา่ บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

ค าอธิบาย : 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักล่าว ตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดย
บริษัทได้ เผยแพร่คู่ มือดังก ล่าวผ่านทาง Intranet ของบริษัท  (http://cmc_intranet.com) 
เพื่อท่ีจะให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัสามารถ
เขา้ถึงคู่มือดงักล่าวไดส้ะดวก รวดเร็ว 

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ี
เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสียหายต่อ
องคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4   มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู ้บ ริหารและพนักงาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่

  

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 

http://cmc_intranet.com/
http://cmc_intranet.com/
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

ค าอธิบาย : 

คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไวใ้น
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัทุกคนไดรั้บทราบและถือปฏิบติัเป็นวินยัการท างาน 
โดยให้บุคลากรระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปของบริษทั ลงนามรับทราบและเขา้ใจเพื่อถือเป็นแนวทาง
ประกอบการปฏิบติัของนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดระเบียบ 
และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสมหากมีผูท่ี้ละ
เวน้ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว นอกจากน้ีมีการก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลการป้องกนั
การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคอร์รัปชนั ไวใ้นส่วนท่ี 3 เร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของเจ้าพระยามหานคร อีกทั้ ง บริษัทฯ ได้แยกนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-
Corruption Policy) จากเร่ืองจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2559 
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแล
การปฏิบติั (Compliance Unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 
ค าอธิบาย : 

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ ประเมินและติดตามกระบวนการ
ปฏิบติังานของบริษทั ตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้เพื่อหาแนวทางป้องกนั และแกไ้ข
ข้อสังเกตท่ีตรวจพบ และมีหน่วยงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพื่อเข้ามา
ตรวจสอบ ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั   
บริษทัไดก้ าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นในทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก ากบัดูแล
และส่งเสริมให้พนกังานในบงัคบับญัชาปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐาน
ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งทัว่ถึง 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 1.4.2 มี



 
 



                บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                              เอกสารแนบ 5  

 

                                                        หน้า 4                                 แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
ค าอธิบาย : 

บริษทัไดก้ าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นในทุกหน่วยงานมีหนา้ท่ีรับผดิชอบก ากบัดูแล
และส่งเสริมให้พนกังานในบงัคบับญัชาปฏิบติัตามของบริษทัอยา่งทัว่ถึง และสนบัสนุนให้
ผูบ้ริหารและพนกังาน มีการสอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ
บริษทั รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เห
มะสม หรือขดัต่อจรรยาบรรณในการด าเนินการธุรกิจของบริษทั หรือสอบถามขอ้ขอ้งใจไดท่ี้
ฝ่ายบริหารศกัยภาพองคก์ร 
ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดระเบียบ และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล เพื่อมีบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมหากมีผูท่ี้ละเวน้ไม่ปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าว 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 
ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ี ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเขา้ท า
ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการ
อนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย : 
คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้ท่ีประชุมกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
จดัท าเป้าหมายและแผนงานประจ าปีของบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง
มีการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่าย และก าหนดใหร้ายงานผล
การด าเนินงานในท่ีประชุมกรรมการบริหาร เป็นประจ าทุกเดือน 
2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 
ค าอธิบาย : 
บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ี ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎ
บตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่กรณี) 
โดยการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งกรรมการผูจ้ดัการไดมี้การพิจารณาและค านึงถึงกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และพรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั  

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู ้มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้
ค าอธิบาย : 
คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความหลากหลายทั้ งด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยคณะกรรมการของบริษทัสามารถ
ว่าจา้งท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงในการ
ด าเนินการแต่งตั้งท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ตอ้งผา่นการพิจารณาและอนุมติัตาม
ขั้นตอน 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
ค าอธิบาย : 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน โดยทั้ง 4 ท่านท าหน้าท่ี
กรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและความ
น่าเช่ือถือ รวมถึงมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต.  และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
ของบริษทัได ้

2 .6  คณ ะก รรม ก ารก ากับ ดู แล ก ารพัฒ น าแล ะป ฏิ บั ติ เร่ื อ งก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน     
ในองค์กร ซ่ึงครอบคลุมทั้ งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสารและการติดตาม 

ค าอธิบาย : 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึง 
การสอบทานให้มีระบบบริหารความเส่ียงและมาตรการในการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจง้เบาะแสและการรับขอ้
ร้องเรียน และให้บริษทัมีระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากบัให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานการตรวจ
ติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ
จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
จะครอบคลุมถึงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 



 
 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี
สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

ค าอธิบาย : 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดโครงสร้างองคก์รโดยแบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วน
งานท่ีส าคญั นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมีสายการบงัคบับญัชาข้ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

3.2  ผูบ้ริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

ค าอธิบาย : 

ผูบ้ริหารระดับสูงได้ก าหนดให้มีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างการ
จดัการท่ีชัดเจน รวมถึงได้ระบุสายการรายงานไวใ้นเอกสาร Job Description ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การก าหนดอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเขา้ท า
ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการ
อนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ี ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั (แลว้แต่
กรณี) อีกทั้ง บริษทัได้มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรม
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี บริษัทมีการจัดท า Job Description ของแต่ละ
ต าแหน่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และ
ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้นอย่าง
สม ่าเสมอ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดจ้ดัท าแผนพฒันาบุคคล (Training Plan) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 
ความตอ้งการของบริษทั องค์กร สายงาน และมีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาบุคคลท่ี
ชดัเจนมีมาตรฐาน และทนัเหตุการณ์ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ี
มีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
ส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 
ค าอธิบาย : 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ด้วย
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ โดยสอดรับกบัคุณภาพ ผลส าเร็จ
ของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน
ด้วยความเสมอภาค ซ่ึงผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเล่ือน
ต าแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) พร้อมทั้งส่ือสารขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหพ้นกังานไดรั้บรู้และเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อองคก์ร 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

ค าอธิบาย : 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ี มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัใหม้าท างานใหแ้ก่บริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
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4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จดัระบบท่ีปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการกระบวนการพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานอย่างต่อเน่ืองโดยการก าหนดแผนการ
อบรมประจ าปี เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งใน
ระดบัต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการอบรม ท่ีจดัข้ึนภายในองค์กร และ
โดยหน่วยงานภายนอก นอกจากน้ี บริษทัใหโ้อกาสผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั ไดแ้สดง
ความสามารถอยา่งเต็มท่ีโดยให้มีผลตอบแทนการท างานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้ใน
การท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสั ตามความเหมาะสม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ท่ีส าคญั 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการจดัท าแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่งท่ีส าคญั โดยการจดัให้มี
แผน Succession Plan เพื่อเป็นการเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับอนาคต งานในต าแหน่ง
ส าคญัๆ ทั้งหมดจะตอ้งมีการพฒันาตวัสืบทอดต าแหน่งและมีการวางแผนพฒันาไวอ้ย่าง
ละเอียด ให้มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงอนุมติัโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู ้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

ค าอธิบาย : 

บริษทัได้ก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตอ้งศึกษาคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยละเอียดถ่ีถว้นและ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ผูท่ี้ละเวน้ย่อมถูกสอบสวนและ

ลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม โดยบริษทัมีแนวทางในการวางรากฐานให้บุคลากรของ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

บริษทัมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน  

นอกจากน้ี บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในมีแผนการติดตามผลกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจและการ
ใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจ าปี 
ซ่ึงผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงใน
การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ค  านึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน 
ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในงาน รวมถึงการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

  

5.3  คณะกรรมการและผู ้บ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางว ัลอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ดว้ย 

ค าอธิบาย : 

บริษทัสนบัสนุนให้บุคลากรของบริษทัทุกคนแสดงความสามารถอยา่งเต็มท่ี ตามหลกัเกณฑ์
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ท่ีชัดเจน 
รวมถึงการปฏิบติัตาม Code of Conduct โดยให้มีผลตอบแทนการท างานท่ีเหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุน้ในการท างาน 

  

5.4 คณะกรรมการและผู ้บริหารได้พิจารณาไม่ให้ มีการสร้างแรงกดดันท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดมี้การก าหนด Job Description ของแต่ละต าแหน่งงาน และหลกัเกณฑ์การพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัรับทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวงัของบริษทั 
โดยบริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานเดือนละ 1 คร้ัง ในระบบ 
KPI  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะแจ้งผลการประเมินและส่ิงท่ีต้องปรับปรุงให้พนักงานรับทราบ 
เพื่อท่ีจะพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจาก
ดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์และศกัยภาพ
ของบุคลากร 

 

 

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ
ในขณะนั้ น  โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิน มีตัวตนจริง ครบถ้วน 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัได้ถูกตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูล
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ค าอธิบาย : 

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษทัซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และระหวา่งกาลส าหรับงวด 1 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงไดรั้บการสอบ
ทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ได้จดัท าตามมาตรฐานการบญัชี โดยผูส้อบบญัชีได้แสดง
ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดจ้ดัเตรียมงบการเงินของบริษทัทั้งรายปีและรายไตรมาส โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบ ริษัทสะท้อน ถึงกิจกรรมการด า เนินงานของบ ริษัท 
อยา่งแทจ้ริง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย : 

งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทั้งน้ีใน
การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดร้วมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
หลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน และพิจารณา
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ของบริษทั 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 
เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management) โดยการส่ือสารกบั
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงต่างๆ ประเมินผล
กระทบ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การ
ปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพื่อให้
พนกังานทุกระดบัตะหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของทุกหน่วยงาน 

  

7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

ค าอธิบาย : 

บริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อด าเนินการพิจารณาสอบทานและ
น าเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ซ่ึงหลกัการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ ครอบคลุมเน้ือหาดงัน้ี 

1. การจดัใหมี้โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี 
• Strategic Risk 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

• Operational Risk 
• External Risk 
• Financial Risk 
• Corruption Risk 

2. การก าหนดขอบเขต/ กรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงและวฒันธรรมองคก์ร 

3. การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
• การก าหนดวตัถุประสงค ์
• การระบุความเส่ียง 
• การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียง 
• การจดัการดา้นความเส่ียง 
• การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จดัท าคู่มือ CMC’S RISK MANAGEMENT GUIDELINE เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และใหพ้นักงานของบริษทัฯ 
ทุกระดบัชั้นมีความเขา้ใจตรงกนั 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
อ ง ค์ ก ร  ซ่ึ ง ร ว ม ถึ ง ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก ล ยุ ท ธ์  ก า ร ด า เนิ น ง าน  ก า ร ร า ย ง า น  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ค าอธิบาย : 

อา้งอิง 7.1 





 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

ค าอธิบาย : 

ในการจดัท ารายงานความเส่ียงองคก์ร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั ไดร่้วมกบั
ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานในการวเิคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อบริษทั  

  

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

ค าอธิบาย : 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

อา้งอิง 7.1 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เส่ียงนั้น (Acceptance)  การลดความเส่ียง (Reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoidance)  
หรือการร่วมรับความเส่ียง (Sharing) 

ค าอธิบาย :  

อา้งอิง 7.1 

  

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัด ท า ร าย ง าน ท างก าร เงิ น เท็ จ   ก ารท า ให้ สู ญ เสี ยท รัพ ย์ สิ น  ก ารค อ ร์ รั ป ชั น   
การท่ีผู ้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน  (Management Override of Internal 
Controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
ค าอธิบาย : 
บริษัทได้จดัให้มีการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม
หน่วยงานหลกัๆ ของบริษทั ตามลกัษณะงานของแต่ละฝ่ายงานและรายงานผลการประเมิน
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว  รวมทั้ งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่นไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงานประจ าปี 
ซ่ึงผ่านการอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน โดยอา้งอิงจากดชันีวดัผลงานหลัก (KPI) ท่ีชดัเจน ซ่ึงใน
การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้ค  านึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน 
ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในงาน โดยให้มีผลตอบแทนการท างานท่ีเหมาะสม 
และสร้างแรงกระตุน้ในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน และโบนสั ตามความเหมาะสม 

8.3  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณ าและสอบถามผู ้บ ริห ารเก่ี ยวกับ โอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

ค าอธิบาย : 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามฝ่ายตรวจสอบภายในถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านมาถึง
เหตุการณ์การพบการทุจริตภายในองคก์ร โดยไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหากเกิดเหตุการณ์ทุจริตในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริตดงักล่าว ต่อไป 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจ ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดก้ าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัตอ้งศึกษาคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งนโยบายต่างๆ
โดยละเอียดถ่ีถว้น และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นวนิยัในการปฏิบติังาน 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงขององคก์ร ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยได้ด าเนินการการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษทั โอกาสในการเกิดความเส่ียง 
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9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

ค าอธิบาย : 

อา้งอิงขอ้ 9.1 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัได้มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน โดยมี
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูน้ าเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานน าไปสู่การปฏิบติัให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  

การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 
 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะของ
อ งค์ ก ร  เช่ น  ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม  ค ว าม ซั บ ซ้ อ น ข อ งง าน  ลั ก ษ ณ ะ งาน  ข อบ เข ต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดก้ าหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัองคก์ร และกระบวนการยอ่ยท่ีส าคญัต่างๆ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทั โดยบริษทัมี
การว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา 
จ ากัด ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีมีความหลากหลายและ
เหมาะสม ทั้งในระดบัองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และ
ล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกนั
การทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผูบ้ริหารแต่ละระดับ  
ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึก
ข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้
เคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร และ 
ผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ บุ คคลดังก ล่ าว  รวมทั้ ง บุ คคล ท่ี เก่ี ย วโยงกัน  เพื่ อป ระโยช น์ ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ มู ล ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เส ม อ 
 10.2.2 กรณี ท่ีบริษัทอนุมัติ ธุรกรรมหรือท าสัญญากับผู ้ท่ี เก่ียวข้องในลักษณะ 
ท่ี มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินค้า การให้กู้ยืม   
การค ้ าประกัน   บ ริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ เป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด 
หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัได้ด าเนินการให้มีกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เช่น กระบวนการบริหารจดัการดา้นการจองซ้ือบา้นและคอนโด กระบวนการรับช าระ

เงินจากลูกคา้ กระบวนการพฒันาธุรกิจ กระบวนการบญัชีและการเงิน กระบวนการบริหาร

จดัการทรัพยากรบุคคล และกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การก าหนด

อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of 

Authority) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงผา่นการอนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อีก

ทั้ง มีการด าเนินการควบคุมการติดตามใหคู้่สัญญาของบริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัทุกรายเปิดเผยและรับรอง

ความถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ของบุคคลดงักล่าว เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั 

โดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งแจง้ขอ้มูลใหแ้ก่บริษทัทราบหากขอ้มูลท่ีแจง้ไวมี้

การเปล่ียนแปลง 

10.3 บ ริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม  เช่น  
การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในระดบัองคก์ร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงานต่างๆ 
ซ่ึงเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โดยบริษทัมี
การว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา 
จ ากัด ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีหลากหลายและมีความ
เหมาะสม 

  

10.4 บ ริษัทก าหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น  ทั้ งระดับ 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัได้ก าหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัองค์กร และกระบวนการท่ีส าคญัต่างๆ 
โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปน้ี  ออกจากกัน 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น       

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบทั้ง 3 ดา้น ออกจากกนัอยา่งชดัเจน โดยก่อนการ

อนุมติัรายการทุกคร้ัง จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนโดยหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งก่อนส่งให้ผูอ้นุมติั ได้มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเขา้ท า

ธุรกรรมต่างๆ ของบริษทั (Delegation of Authority) ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ซ่ึงผ่านการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

อนุมติัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ส าหรับการบนัทึกรายการบญัชี บริษทัไดก้ าหนดให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงท าหนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชี
ในแต่ละรายการ จะตอ้งไม่ท าหนา้ท่ีตรวจทานและอนุมติัรายการ 

 

11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บ ริษัทควรก าหนดความ เก่ียวข้องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีส ารสน เทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
ค าอธิบาย : 
บริษทัมีก าหนดนโยบายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (มีผลบงัคบัใชน้โยบายเม่ือ 1 เมษายน 
2560)  ซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่างๆ และการควบคุมทัว่ไป
ของระบบสารสนเทศ ดงัน้ี 
• กระบวนการร้องขอและอนุมติั (Request) 
• ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ (Support) 
• อายกุารใชง้านIT (Lifetime) 
• ความปลอดภยั (Security) 
• ทรัพยสิ์นและอุปกรณ์IT (IT Asset & Inventory) 
• ทัว่ไป (General) 
อีกทั้งนโยบายดงักล่าว จะถูกเผยแพร่ให้แก่พนกังานภายในองคก์รทราบผา่นเครือข่ายภายใน
ของบริษัท (Intranet) เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปตามข้อก าหนดและได้รับการ
ควบคุมดูแลอยา่งเหมาะสม 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 
ค าอธิบาย : 
บริษทัมอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเร่ืองดงักล่าว โดยการจดัหา การ
ติดตั้งระบบงานต่างๆ การดูแลระบบเครือข่าย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปและ
อุปกรณ์ต่อพว่งอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.3 บ ริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มี             
ความเหมาะสม 
ค าอธิบาย : 
บริษทัมีการก าหนดนโยบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีผลบงัคบัใช้นโยบายเม่ือ   (1 
เมษายน 2560) ซ่ึงระบุแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการต่างๆ และการ
ควบคุมความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการก าหนดแนวการควบคุมไว้
ในหวัขอ้ “ความปลอดภยั” อีกทั้งนโยบายดงักล่าว จะถูกเผยแพร่ให้แก่พนกังานภายในองคก์ร
ทราบผ่านเครือข่ายภายในของบริษัท (Intranet) เพื่อเป็นกฎระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบติังานใหค้ านึงถึงความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
ค าอธิบาย :  
บริษทัมอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าว โดยระบุขอบเขต 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจดัท าสรุปความตอ้งการจากผูใ้ชง้านทั้งหมดและรายงาน
ความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งบริษทัมีการมอบหมายให้มีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการ
ให้ค  าปรึกษาหรือแก้ไข ปัญหาท่ีได้รับแจ้งจากผู ้ใช้งาน รวมถึงมีการจัดท าตารางการ
ปฏิบติังานบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ประจ าปี 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ ท่ีก าหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ 
เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 
ค าอธิบาย : 
บริษทัมีการจดัท ามาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั และนโยบายการ
เข้าท ารายการระหว่างกันในอนาคต และคู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองขั้นตอนการท ารายการ
ระหวา่งกนั พร้อมทั้งมีการอนุมติัจากประธานกรรมการบริษทั อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น 

ค าอธิบาย : 

นโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนัมีรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาอ านาจ
อนุมติัของธุรกรรมนั้นๆ โดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมดงักล่าว 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
เป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก  (at Arms’ 
Length Basis) 

ค าอธิบาย : 

ในกรณี ท่ีมีการท ารายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลในการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของธุรกรรม โดยการก าหนดราคาและเง่ือนไข
ทางการคา้ต่างๆ จะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเง่ือนไขให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบัลูกคา้ทุกรายทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกนัและไม่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทั (Arm’s Length Basis) 
และจะตอ้งไม่ท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ 





 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือร่วม
นั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดมี้กระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยรวมถึงก าหนดระบุหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและขั้นตอนปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัยอ่ยให้สอดคลอ้งกบับริษทัฯ 
เพื่อใหมี้แนวทางปฏิบติัเดียวกนั 

  

12.5  บริษัทก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดร้ะบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานในการปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย โดยจะมีการประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคน
รับทราบในระบบ Intranet และผา่นทาง Email 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถรวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 

ค าอธิบาย : 

บริษทัจะส่ือสารนโยบายใหทุ้กฝ่ายรับทราบเม่ือนโยบายต่างๆ ของบริษทั มีผลบงัคบัใช ้โดยมี
ฝ่ายระบบคุณภาพ (ISO) เป็นผูค้วบคุมดูแลการ ซ่ึงปฏิบติัตามนโยบายของพนกังานทุกระดบั 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีท าหนา้ท่ีจดัให้มีการประเมิน
และตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งสม ่าเสมอ   

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติังานให้มีความเหมาะสมทุกปี โดยใน
กรณีท่ีผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนการท่ีบริษทัตั้งไว ้บริษทัจะจดัให้มี
การทบทวนการด าเนินงาน หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้บริษทัสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้

  

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอก
องคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

ค าอธิบาย : 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัจะรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งขอ้มูลจาก
ภายในและขอ้มูลจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  
โดยหากเป็นข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทจะมีการก าหนดการส่งข้อมูลท่ีเหมาะสม 
ตรวจสอบขอ้มูล และมีการอนุมติัขอ้มูลท่ีเป็นระบบ เช่น ขอ้มูลทางบญัชี เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล  

ค าอธิบาย : 
บริษทัด าเนินการรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญั โดยค านึงถึงความถูกตอ้ง ความเพียงพอ 
ความจ าเป็น และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากข้อมูลดงักล่าวท่ีมีต่อเร่ืองท่ีต้องพิจารณา 
รวมถึงการพิจารณาตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลดงักล่าวประกอบดว้ย 

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้
ประกอบการตัด สินใจ ตัวอย่างข้อมู ล ท่ีส าคัญ  เช่น  รายละเอียดของเร่ืองท่ี เสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

ค าอธิบาย : 

เลขานุการบริษทัและหน่วยงานตน้เร่ืองเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีส าคญัท่ี
เพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการพิจารณา
อนุมติัเร่ืองต่างๆ โดยเลขานุการบริษทัจะท าหน้าท่ีจดัท าหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 
หนงัสือเชิญประชุม รายงานการประชุม รายงานประจ าปี และเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้โดยในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากภายนอก 
บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ ท่ีปรึกษาในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน เป็นตน้ เพื่อจดัท าขอ้มูลท่ีมีความส าคญั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 





 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ค าอธิบาย :  

เลขานุการบริษทัจะจดัท าหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษทัและเอกสารประกอบการ
ประชุม ท่ีประกอบไปด้วยเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาและขอ้มูลประกอบการพิจารณาท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ให้แก่กรรมการทุกท่าน ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ซ่ึงเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

แต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการใน
เร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

ค าอธิบาย : 

ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทัร่วมกบัหน่วยงานตน้เร่ืองจะท า
หน้าท่ีจดัท ารายงานการประชุม โดยเลขานุการบริษทัจะท าหน้าท่ีเก็บรายงานดงักล่าวเป็น
หมวดหมู่อยา่งเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการอา้งอิงขอ้มูลในอนาคต โดยรายงานการประชุม
จะประกอบดว้ยรายละเอียดเร่ืองท่ีพิจารณา ขอ้ซกัถามและความเห็นของกรรมการ รวมถึงผล
การอนุมติั/พิจารณาวาระการประชุมนั้นๆ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

ค าอธิบาย : 

บริษทัมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจดัท าเอกสารและจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัให้เป็น
ระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอา้งอิงในอนาคต โดยหากผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษาในการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในมีขอ้เสนอแนะ ขอ้ควรแกไ้ข หรือค าแนะน าเพื่อปรับปรุงระบบการ
จดัเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษทั บริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงประเด็นท่ีตรวจพบ เพื่อก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการตลอดจนการ
ควบคุมภายในดา้นต่างๆ ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 





 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีกระบวนการและช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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เช่น การใช้ระบบ Intranet ในการส่ือสารภายใน และการใช้ระบบ Email ท่ีเป็นความลบัใน
กรณีท่ีพนกังานมีเร่ืองท่ีตอ้งการร้องเรียน โดยกระบวนการดงักล่าวครอบคลุมถึงพนกังานทุก
ระดบัชั้น 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทาน
รายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผู ้
ตรวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้อง
ขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นตน้ 

ค าอธิบาย : 

เลขานุการบริษทั จะเป็นผูร้ายงานขอ้มูลท่ีส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัสามารถเรียกดูขอ้มูลท่ีส าคญัเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได ้โดย
สามารถติดต่อขอขอ้มูลจากเลขานุการบริษทั   

  

14.3 บ ริษัทจัดให้ มี ช่องทางการส่ือสารพิ เศษหรือช่องทางลับ เพื่ อให้ บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(Whistle-Blower Hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบาย : 
บริษทัฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการ
ทุจริต อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกัษร พร้อมทั้ งระบุขั้นตอนการสอบสวนและการ
ด าเนินการท่ี เก่ียวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงช่องทางในการส่ือสารกับ
บุคคลภายนอกและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หนา้ท่ี
หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 
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ค าอธิบาย : 

บริษทัจะมอบหมายให้ฝ่ายบริการลูกคา้สัมพนัธ์เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานงาน 
และส่ือสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก ซ่ึงปฏิบัติงานภายใต้สายสนับสนุนและบริหาร 
นอกจากน้ี บริษทัยงัจดัช่องทางให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษทัโดยการติดต่อ/ร้องเรียนผ่าน
ทางเว็ป ไซต์ของบ ริษัท  ห รือ ติด ต่อทาง L ive C hat ผ่ านทาง  เว็ป ไซต์ของบ ริษัท 
(http://www.cmc.co.th) 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก
องคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-Blower Hotline) 
แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบาย : 

อา้งอิงขอ้ 14.3 และขอ้ 15.1 

  

   
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
ตน้ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดก้ าหนดให้บุคลากรของบริษทัยึดถือ

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทั เช่น การก าหนด

อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of 

Authority) ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจดัซ้ือ ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานด้าน

  

http://www.cmc.co.th/
http://www.cmc.co.th/
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

การเงิน การบญัชี และการงบประมาณ เป็นตน้ โดยพนักงานของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัและ

รายงานตามสายบงัคบับญัชา  

นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหบุ้คลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิดเผยรายการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ของบริษทัเป็นรายปี หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามแบบฟอร์มท่ีบริษทัก าหนด เพื่อ

รายงานรายการและลกัษณะของรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ

บริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานตามแนว

ทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มี
การด าเนินการติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยจะ
รายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัรับทราบ 

16.2 บริษทัจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการ
ประเมินตนเองและ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

ค าอธิบาย : 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ

ด าเนินการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 

โดยจะน าขอ้บกพร่อง หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายในของบริษทั รายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการติดตามปรับปรุงแกไ้ข

โดยเร็ว  

นอกจากน้ี บริษทัมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมสัสุ 
ไชยยศ ท่ีปรึกษา จ ากัด ซ่ึงได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีมีความ
หลากหลายและเหมาะสม ทั้งในระดบัองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) 
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัไดก้ าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเสนอผลการประเมินการควบคุมภายใน
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือคณะกรรมการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู ้ท่ี มีความรู้และ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย : 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัทเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายใน โดย
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับการเข้าอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง เช่น Business 
Management for Internal Audit และ การปฏิบติังานสายตรวจสอบภายใน เป็นตน้ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ค าอธิบาย : 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัข้ึนตรงและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

16 .6  บ ริษัท ส่ ง เส ริม ให้ ผู ้ต รวจส อบภายในป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ต าม ม าตรฐ านส ากล                         
การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing, IIA)  

ค าอธิบาย : 

กฎบตัร ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดก้ าหนดให้ ในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ให้ผูต้รวจ
สอบภายในปฏิบติัตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซ่ึงอนุมติั
โดยคณะกรรมการบริษัท ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 และรับทราบโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ลงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ให้มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 เป็นตน้
ไป 
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17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที  หากผลการด าเนินงานท่ี เกิด ข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
ค าอธิบาย : 
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะน าขอ้บกพร่อง หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการเพื่อ
ติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซ่ึงรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุง
แกไ้ขดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าท่ี
ผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะ
ไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
ค าอธิบาย : 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายว่าในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเหมาะสม  
ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการรายงานขอ้บกพร่อง หรือ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแกไ้ข
โดยเร็ว ซ่ึงรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

  

 


