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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 

แบบประมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมี
ประชาชนเป็นผูถื้อหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกัน
ทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับน้ีขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทัใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เขา้ใจง่าย
ขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ 
COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เขา้ใจและเห็นภาพของแต่
ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใช้แบบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยส าคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น  มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนด
แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

 
 
 
 
 
 

 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผู ้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  
FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อการบริหาร 
(Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบวา่ บริษทั
ยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้ น หรือมีแล้วแต่ยงัไม่
เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม  
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทางและมีการ
ปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 
      1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนัและการตดัสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ  
      1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้และบุคคลภายนอก  

  บริษัทมีการก าหนดจรรยาบรรณ   
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทั 
ได้แก่ บริษัทฯ ผู ้ถือหุ้น พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานก ากับดูแล 
สังคม ส่ิงแวดลอ้มและการศึกษา 

1.2  มีข้อก าหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานปฏิบั ติหน้ า ท่ี ด้วยความ ซ่ื อตรงและรักษา
จรรยาบรรณท่ีครอบคลุมถึง 
       1 .2.1   มี ข้อก าหนด เก่ี ยวกับจริยธรรม  (  Code of 
conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน ท่ีเหมาะสม 
       1.2.2  มีขอ้ก าหนดห้ามผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตน ใน ลัก ษณ ะ ท่ี อ าจ ก่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม ขัด แ ย้งท าง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่อนัท า
ใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 
       1.2.3  มีบทลงโทษ ท่ี เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝืน
ขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้
ให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ใน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้พนักงานลงนามรับทราบ
ขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการ
เผ ย แ พ ร่  Code of conduct ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง า น แ ล ะ
บุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  มีคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจกลุ่มบริษทัเจา้พระยามหา
นครและข้อบังคับ เก่ี ยวกับการ
ท างาน วินัยและการลงโทษ มีการ
ส่ือสารในการปฐมนิเทศพนักงาน
ให ม่ รับ ท ราบ แล ะ เผ ยแพ ร่ ใน 
Intranet พร้อมลงนามรับทราบทุก 6 
เดือน 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม 
Code of Conduct 
 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติั 

  มีการมอบหมายให้ฝ่ายก ากับดูแล
เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัให้
ถูกตอ้งและติดตามผล 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
(compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
 1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจาก
ภายนอกองคก์ร 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการ 
ฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือ
จดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนั
ควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรง
และการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสมและภายในเวลา
อนัควร 

  มี ก ารอบรมพนักงาน เร่ืองของ 
จร รย าบ รรณ ท าง ธุ ร กิ จ ให้ แ ก่
พนักงานซ่ึงอธิบายถึงขั้นตอนการ
กระท าผิดและบทลงโทษใหท้ราบ 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และ
พฒันาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจาก
ฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  ผา่นการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการและผู ้บริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 
และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทั 

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั 
และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัและมีความ
เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ 
ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั

  กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน เป็น
ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

หน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ในจ านวนท่ี
เหมาะสมเพียงพอ 

และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการ
ควบคุมภายในในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  คณะกรรมการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล
การพฒันาและการปฏิบติัเร่ืองการ
ควบคุมภายในในองคก์ร 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

3.1  ผู ้บ ริห ารระดับ สู งก าหนดโครงส ร้างองค์กร ท่ี
สนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดั
ให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าท่ีในส่วนงานท่ีส าคัญ ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชัดเจน เป็น
ตน้   

  ตามโครงสร้างบริษทั และมีการ
จดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึง
ขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  ตามโครงสร้างบริษทั 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  ตามโครงสร้างบริษทั 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา 
และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันั้น
อยา่งสม ่าเสมอ 

   มีการก าหนด Core Competency 
และ Function Competency ในแต่ละ
ต าแหน่งงาน    
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การ
ใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี
และ การจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานทราบ 

  มีการประเมินผลปฏิบติังาน KPI ทุก
เดือน และมีจดัอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพพนกังาน 

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อม
ส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ี
เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  มีช่องทางในการสรรหาบุคคลากรท่ี
หลากหลายช่องทาง 

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษา
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 
(Mentoring) และการฝึกอบรม 

  มีการจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ
พนกังาน 

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอด
ต าแหน่ง (Succession plan) ท่ีส าคญั 

  มีการจดัท าขอบเขตหนา้ท่ีงาน 
ความสามารถและแผนพฒันา
รายบุคคลของต าแหน่งงานหลกั เช่น 
CEO CFO 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการ
ส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  ผูบ้ริหารท าการติดตามใหมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั
ตามรายงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตัวช้ีวดัผลการ
ปฏิบั ติงาน  การส ร้างแรงจูงใจและการให้ รางวัล  ท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาทั้ งเร่ืองการปฏิบัติตาม Code of 
Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษทั 

  พิจารณาน าผลการปฏิบติัตาม Code 
of Conduct มาเป็นส่วนหน่ึงในวดัผล
การปฏิบติังานตามเป้าหมายระยะสั้น
และระยะยาวของบริษทั  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการ
ใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบั
ความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายใน
ดว้ย 

  มีการประเมินผลการปฎิบติังาน KPI 
ปีละ 12 คร้ัง  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การ
สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

  ผูบ้ริหารมีการพิจารณาไม่ให้เกิดการ
สร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

บุคลากรแต่ละคน ปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดง
ไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มี
มูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและ
เปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 
ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้น
ถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งแทจ้ริงและเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการ
ด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 

  รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้น
ถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั
อยา่งแทจ้ริง 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียงให้
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จน
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  มีการส่ือสารนโยบายการบริหารความ
เส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบติั 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ท่ัวทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน 
และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  มีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร
และระดบัหน่วยงาน 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจาก
ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  มีระบุไวใ้นนโยบายการบริหารความ
เส่ียง 

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความ   ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

เส่ียง บริหารความเส่ียง 

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดย
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้น  

  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของ
ความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการ
ความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียงนั้น 
(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความ
เส่ียง (sharing) 

  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังาน
เพื่อจดัการความเส่ียง 

 

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้ น โดย
ครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงาน
ทางการเงิน เท็ จ   การท าให้ สูญ เสี ยท รัพย์สิน  การ
คอร์รัปชัน่  การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls)  การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใช้
ไปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  ฝ่ายตรวจสอบภายในไดป้ระเมินความ
เส่ียงเก่ียวกบัการทุจริตและก าหนดเป็น
ส่วนหน่ึงในแนวการตรวจสอบภายใน 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ี
ก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้ดว้ยว่า 
ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความ
เป็นจริงจนท าให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลข
ยอดขาย เป็นตน้ 

  ผูบ้ริหารพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของเป้าหมายท่ีก าหนดและมีการ
ทบทวน 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริตและมาตรการท่ี
บริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  มีการเชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติั   มีการจดัอบรมพนกังานใหม่ 
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ตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้  
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  มีการก าหนดไวใ้นนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้ง
ศึกษา ทบทวนและประเมิน 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  มีการก าหนดไวใ้นนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้ง
ศึกษา ทบทวนและประเมิน 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน  ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  มีการก าหนดไวใ้นนโยบายการ
บริหารความเส่ียงท่ีคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้ง
ศึกษา ทบทวนและประเมิน 

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับ
ค ว าม เส่ี ย ง  แ ล ะลั ก ษณ ะ เฉ พ าะ ข อ งอ งค์ ก ร  เช่ น 
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน 
ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  มีการพิจารณาปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมของบริษทัใหมี้ความ
เหมาะสมอยูเ่สมอ 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อยา่ง
เหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหาร
ทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบั
ชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 

  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน
ท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ท าการปรับปรุงใหท้นัสมยัและ
เหมาะสมกบัธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการ
ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละ
ระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูล
รายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดั
ใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆดงัน้ี                   
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุง
ขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ            
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไป
แลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื  การค ้า
ประกนั  บริษทัไดติ้ดตามให้มัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติั
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผล
ผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนดหรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 
10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual  
และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายใน
ทั้ง แบบ Manual และ Automated 

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัของ
องคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่าย
งาน แผนก หรือกระบวนการ 

  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุม
ภายในในทุกระดบัขององคก์ร 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 
ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบ
ซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

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

  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบในงาน 3 ดา้นออกจาก
กนั 
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11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

   

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

   

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของ
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

   

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การ
พฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
เหมาะสม 

 
 
 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอน
การปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรม
ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด 
เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ   เพื่อป้องกนัการ
หาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

  คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เร่ือง
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรม
กระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

  คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เร่ือง
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรม
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบั
บุคคลภายนอก  (at arms’ length basis) 

  คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เร่ือง
นโยบายการจดัการความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ งก าหนดแนวทางให้
บุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารใน
บริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  (หากบริษัทไม่มีเงิน

  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแล
การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือ
บริษทัร่วม 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
12.5  บริษทัก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการน า
นโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู ้บริหารและ
พนกังาน 

  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการน านโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบติั 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการ
น าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การปฏิบติังาน 

  นโยบายและกระบวนการปฏิบติั
ของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้น
เวลาท่ีเหมาะสม 

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้
ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 

  บริษทัทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบติัใหมี้ความ
เหมาะสมอยูเ่สมอ 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
13. องค์กรข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน 
ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและ
เก่ียวขอ้งต่องาน 

  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้น
การด าเนินงานบริษทัก าหนดขอ้มูล
ท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน 

13.2 บริษทัพจิารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล  

  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและ
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ี
ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ตวัอย่างขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  บริษัทเสนอ รายละเอียด เหตุผล 
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ บ ริ ษั ท ใ ห้
คณะกรรมการอย่างเพียงพอส าหรับ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือ
นดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ี
จ าเป็นและเพี ยงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

  บ ริษัท ด า เนิ นก ารให้ กรรมการ
บริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม 

13.5 บ ริษัท ด า เนิ น ก าร เพื่ อ ให้ ร ายงาน ก ารป ระ ชุม
คณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่ อให้สามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติั

  รายงานการประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลังเก่ียวกับความ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

หน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการใน
เร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นด้วย
กบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละราย 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้น
เป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผู ้
ตรวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน 
บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  การจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ยา่ง
ครบถว้นเป็นหมวดหมู่และมีการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้น
แลว้ 

 

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วาง
ไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อ
สนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  มีการส่ือสารขอ้มูลอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคัญถึงคณะกรรมการ
บริษทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การก าหนด
บุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืน
นอกจากท่ีได้รับจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็น
ตน้    

  การก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็น
ศูนยติ์ดต่อเพื่อใหส้ามารถติดต่อขอ
ขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจาก
ผูบ้ริหาร 

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท 
(Whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  จดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารผ่านทาง
เวบ็ไซต ์ทางโทรศพัท ์อีเมลแ์ละตู้
ป.ณ.49 ส าเหร่ 
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15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นท่ีอาจมผีลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น 
จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ศูนยรั์บ
เร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  ช่องทางติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ทั้ง
ทางโทรศพัท ์อีเมลแ์ละตูป้.ณ.49 
ส าเหร่ 

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทาง
ลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูล
หรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower 
hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  ช่องทางทั้งทางโทรศพัท ์อีเมล ์
เวบ็ไซตแ์ละตูป้.ณ.49 ส าเหร่ ตามท่ี
ระบุไวใ้นนโยบายการรับเร่ือง
ร้องเรียน 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ ามฝ่ายบ ริหารและ
พนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตาม
การปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  มีก าหนดขอบเขตเร่ืองการปฏิบติั
ตามหลกัจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น และระบุไว้
เป็นส่วนหน่ึงในขอบเขตของงาน
ตรวจสอบ 

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
 

  มีการประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยผูต้รวจสอบภายในและมี
แผนงานท่ีจะใหห้น่วยงานต่างๆท า
การประเมินการควบคุมภายในดว้ย
ตนเอง  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
กบัการเปลี่ยนแปลงของบริษทั 

  ความถี่ในการติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปตามแผนงานการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ 

  จดัส่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในทุก
คนเขา้รับการอบรมเพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาความรู้ความสามารถของ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน 

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

  รายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

  ส่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในเขา้
ฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหา
เป็นไปตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน 

 

17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ี
รับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในและด าเนินการเพื่ อติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้ นแตกต่างจาก
เป้าหมาย ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  รายงานผลการตรวจสอบจาก 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดย
พลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์
ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมี
การกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
  17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อม
แนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการ
แลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ี
เป็นสาระ ส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัหากมีการ
ปฏิบติัซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมี
นยัส าคญั 
 
รายงานผลการตรวจสอบจาก 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 
 
รายงานผลการตรวจสอบจาก 
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ า 
ทุกไตรมาส 

 


