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สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความ
ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ทีค่รอบคลุมถงึ 

 1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ  
 1.1.2 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 

1.2 มขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย
ความซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

 1.2.1 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและ
พนกังาน ทีเ่หมาะสม 

 1.2.2 มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อให้ 
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าให้
เกดิความเสยีหายต่อองคก์ร 

 1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

 1.2.4 มกีารสื่อสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังาน 

ทุกคนรบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ใหพ้นกังานลงนาม
รบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มกีารเผยแพร ่code of 

conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 

 1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอื
หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit) 

 1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

 1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 มกีารจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความ
ซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม 

 1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) 

และพฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยได้
สงวนสทิธิอ์ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจน
และวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาททีส่ าคญัของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

 

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆได้ 

 

  

2.5 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่อถอื 
และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ เช่น ไมม่คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ ในจ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏบิตัเิรือ่งการควบคุมภายในในองคก์ร 
ซึง่ครอบคลุมทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง 
กจิกรรมการควบคุม ขอ้มลูและการสื่อสาร และการตดิตาม 

 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและ 

ความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล 
(oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดั
ใหม้กีารควบคุมภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่ าคญั 
ซึง่ท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้   

 

  

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความ
เหมาะสมเกีย่วกบัอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

 

  

3.3 มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่ ี
ความรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสม และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและ
วธิกีารปฏบิตันิัน้อย่างสม ่าเสมอ 

 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัต่อ
บุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไมบ่รรลุ
เป้าหมาย รวมถงึ การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่ ี
ความรูแ้ละความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

 

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่
ส าคญั 

 

  

5. องคก์รก าหนดให้บคุลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน 
เพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากร 

ทุกคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข
กระบวนการปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ าเป็น 

 

 
 

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจ 
และการใหร้างวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม Code of 

Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

 

 
 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุม
ภายในดว้ย 

 

 
 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไป 

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมิน
ความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสม
กบัธุรกจิในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ 
ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรอืภาระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง มมีลูค่าเหมาะสม และ
เปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

 

 
 

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัที่
ส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกจิ 

 

 
 

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั 

อยา่งแทจ้รงิ 

 

 
 

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบาย 

การบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

 

 
 

7. องคก์รระบแุละวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์
ไว้อย่างครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้
ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่าง ๆ   

 

  

7.2 บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

  

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสี่วนรว่มในการบรหิารความเสีย่ง 
 

  

7.4 บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิ
เหตุการณ์ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  

 

  

7.5 บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการ
ยอมรบัความเสีย่งนัน้ (acceptance) การลดความเสีย่ง (reduction) การหลกีเลีย่ง
ความเสีย่ง (avoidance) หรอืการรว่มรบัความเสีย่ง (sharing) 
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั   
การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of 

internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่
ทรพัยส์นิโดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

 

  

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความ
เป็นไปไดข้องเป้าหมายทีก่ าหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการ
ใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังาน
กระท าไมเ่หมาะสม เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวส้งูเกนิความเป็นจรงิ 
จนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาส 

ในการเกดิทุจรติ และมาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ   

ทีก่ าหนดไว ้ 

 

  

 

9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบ
การควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้  

 

  

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพยีงพอแลว้ 

 

  

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 
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มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบรษิทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

 

  

10.2 บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม เช่น มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบั
ธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหน้าที ่และล าดบัชัน้การอนุมตัขิองผูบ้รหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุม 
เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจรติได ้เช่น มกีารก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมตัิ
ของผูบ้รหิารแต่ละระดบั ขัน้ตอนในการอนุมตัโิครงการลงทุน ขัน้ตอนการจดัซือ้และ
วธิกีารคดัเลอืกผูข้าย การบนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการ
เบกิจา่ยวสัดุอุปกรณ์ หรอื การเบกิใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวน 
การส าหรบักรณต่ีาง ๆ ดงันี้ 
 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 

การตดิตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะ 

ทีม่ผีลผกูพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ การใหกู้้ยมื   
การค ้าประกนั บรษิทัไดต้ดิตามใหม้ัน่ใจแลว้ว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไข 

ทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตามการช าระคนืหนี้ตาม
ก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

 

  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบั 

กลุ่มบรษิทั หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี้ ออกจาก
กนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       
 

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วย
สนับสนุนการบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏบิตังิานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 

 
 

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้ี
ความเหมาะสม 

 

 
 

11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้ ี            
ความเหมาะสม 

 

 
 

11.4 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารงุรกัษา
ระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

 

 
 

 

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงั
และขัน้ตอนการปฏิบติั เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิ       
ทีก่ าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทั          
ไปใชส้่วนตวั   

 

  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มสี่วนได้
เสยีในธุรกรรมนัน้ 

 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมค านึงถงึประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทัเป็นส าคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบั
บุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

 

  



เอกสารแนบหน้า 9 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม 
รวมทัง้ก าหนดแนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร               
ในบรษิทัยอ่ยหรอืรว่มนัน้ ถอืปฏบิตั ิ(หากบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอื              
บรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้นี้) 

 

 
 

12.5 บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ       

ไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่
เหมาะสม โดยบุคลากรทีม่คีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 
 

 
 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 
 

13. องคก์รข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคมุภายใน
สามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

 

 
 

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความ
ถูกตอ้งของขอ้มลู  

 

 
 

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่ าคญัอยา่งเพยีงพอส าหรบั       

ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ ตวัอยา่งขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น รายละเอยีดของเรือ่งที่เสนอ                         
ใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืกต่าง ๆ  

 

 
 

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชุมหรอืเอกสาร
ประกอบการประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด  

 

 
 

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตาม
ควรเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอื
ขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องทีพ่จิารณา ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ย
กบัเรือ่งทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามี
ขอ้บกพรอ่งในการควบคุมภายใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมลูภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบ
ต่อการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถ
ด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทาง        

การสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

 

  

14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ และ     

คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอื
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่อ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อ
เพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิต่อ
สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะ 
กรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารอื
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้    

 

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบรษิทัสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายใน
บรษิทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

  

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสทิธภิาพ และมชี่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ 
(whistle-blower hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุ
ภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบรหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้            
โดยการประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

  

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั 
 

  

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรู้
และความสามารถ 

 

  

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากล                

การปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

  

 

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคล
ท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพรอ่งของการควบคุมภายใน และ
ด าเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่าง
จากเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมนีัยส าคญั 

 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิ
เหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย  
หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทั
อยา่งมนียัส าคญั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้่าจะไดเ้ริม่ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 


