
แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับบริษทัจดทะเบียนหรือ
บริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียง
หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็น
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย 
รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

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

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม ่เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2556 และน ามาปรับใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงค าถามหลกัยงั
แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็น
หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การน าไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอยา่งนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผา่นการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความเห็น  
มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้
พบวา่ บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่วา่จะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนั้น 
หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย    

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (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) 



การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

  

1.2  มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและ
พนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน 
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ใหพ้นกังานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of 
conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม

  

                                           
2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนัใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทั 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

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

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวน
สิทธ์ิอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ 
และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     
ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง 
กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

  

 

 

 



3. ฝ่ายบริหารได้จัดนห้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจนนการส่ังการและ 
ความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่นห้องค์กรบรรลมวตัถมประสงค์ าายนต้การก ากบัดูแล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

  

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

  

4. องค์กรแสดงถึงความมม่งมั่นนนการจูงนจ พฒันาและรักษาบมคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติั
นั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น 
การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั   

 



5. องค์กรก าหนดนห้บมคลากรมีหน้าที่และความรับผดิชอบนนการควบคมมาายนน เพือ่นห้บรรลม
ตามวตัถมประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากร 
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ 
และการใหร้างวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

  

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไป 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

  

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวตัถมประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพือ่นห้สามารถระบมและประเมินความ
เส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลมวตัถมประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบั
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น 
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผย
ขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั 
เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทั 
อยา่งแทจ้ริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย 
การบริหารความเส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็น
ส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

  



7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

  

7.2  บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

  

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความ
เส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ 
เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเทจ็  การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั   
การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์น
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไป
ไดข้องเป้าหมายท่ีก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังาน
กระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง  
จนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

  

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาส 
ในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติั           
ท่ีก าหนดไว ้ 

  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

  

 

การควบคุมการปฏบิัติงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่
ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขต 
การด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม   



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

กระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบั
ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  
อ านาจหนา้ท่ี  และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รัดกุม  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจ
อนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการ
จดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้
กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ 
ท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื   
การค ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไข 
ท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตาม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นตน้ 

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

  

10.4 บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบั 
กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  

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

  

 

 

 

 



11. องค์กรเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ                    
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้
ความเหมาะสม 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้             
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงทีค่าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพือ่ให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติั              
ท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                 
เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทั          
ไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สีย
ในธุรกรรมนั้น 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก   
(at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร               
ในบริษทัยอ่ยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ              
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

  

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 
โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด              
ในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนิน
ไปได้ตามทีก่ าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับ               
ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ                         
ใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด  

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ือง 
ท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

  



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้  

  

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อ 
การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้
ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และ             
คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน หรือ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

  

14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ              
ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 
เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

  



 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย
ภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-
blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

  

   

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั
ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนด
หา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

  

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้            
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
บริษทั 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล                         
การปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

 



17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่
รับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการ
เพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมาย                              
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  
หรือมีการกระท าท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทั
อยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
(แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  

 

 
 


