
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบ 3 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัทีม่ปีระชาชนเป็นผูถ้อืหุ้น 
โดยระบบทีด่จีะสามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืความเสยีหายต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่ ี
ส่วนไดเ้สยีไดเ้ป็นอย่างด ี ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัททีจ่ะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย 
ขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  สามารถป้องกนัทรพัยส์นิ จากการทุจรติ เสยีหาย รวมทัง้มกีารจดัท า
บญัช ีรายงานทีถู่กตอ้งน่าเชื่อถอื 

ส านั ก งาน คณ ะก รรม ก ารก ากับ ห ลัก ท รัพ ย์ แ ล ะต ล าดห ลัก ท รัพ ย์  (ก .ล .ต .)  ได้ รับ ค ว าม ร่ ว ม มื อ 
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมิน 
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมนิ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยให้บรษิัทใชเ้ป็นแนวทางใน
การประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัดว้ยตนเอง  

แบบประเมนิน้ี ไดจ้ดัท าตามแนวคดิของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรบัปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรบัให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทัง้
เหมาะสมกบับรษิทัฯ จดทะเบยีนไทย ซึง่ค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดยีวกบัแนวทางของ COSO เดมิ แต่
ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชดัเจน
ยิง่ขึน้ 

การน าไปใช้ 

บรษิทัควรใชแ้บบประเมนินี้เป็นแนวทางในการประเมนิหรอืทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคญั   การประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทด้วย 
เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความเหน็ มคีวามเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบับรษิทัได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบตัิจรงิ หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงัขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มรีะบบในเรื่องนัน้ หรอืมแีล้วแต่ยงัไม่เหมาะสม)  บรษิัทควร
อธบิายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย  

 

 

 

 

 

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชพี 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมรกิา (AICPA)   
สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial 
Executives Institute หรอื  FEI)  สมาคมนักบญัชแีห่งสหรฐัอเมรกิา  (American Accounting Association หรอื AAA)  
และสถาบนันกับญัชเีพื่อการบรหิาร (Institute of  Management Accountants หรอื IMA) 



การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1. คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรง

และการรกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1. การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ  
1.1.2. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ความส าคัญกับความซือ่ตรงและการรักษา
จรรยาบรรณธุรกจิในการด าเนินงานของกจิการ ตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานซึง่
ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางในการปฏิบตัิ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการ
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ตามอ านาจอนุมตัทิีบ่รษิทัก าหนด 

 

1.2. มขีอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 

1.2.1 มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและ
พนกังาน ทีเ่หมาะสม 

1.2.2 มขี้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชัน่อันท าให้
เกดิความเสยีหายต่อองคก์ร 

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

1.2.4 มกีารสื่อสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รบัทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร่ code 
of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ (code of conduct) และนโยบายต่อตา้นการ
ใหส้นิบนและการคอรร์ปัชนั มกีารก าหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มอืพนักงาน และ
ก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในคู่มอืพนักงาน พร้อมกบัสือ่สารให้พนักงาน
รบัทราบผ่านการปฐมนิเทศ 





























1.3. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 

1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากบั
ดแูลการปฏบิตั ิ(compliance unit) 

1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 









ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้บรหิารและพนักงาน 
(ระดับหัวหน้างาน) ท าหน้าทีก่ ากับติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาและแจ้งหัวหน้างาน
รบัทราบตามสายบงัคบับญัชาทนัท ีหากพบว่ามกีารปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามแนวทางที ่
ก าหนด รวมทัง้มกีารประเมนิ และตดิตามผลเกีย่วกบัการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจากภายนอก 

1.4. มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความซื่อตรง
และการรกัษาจรรยาบรรณ 

1.4.1. มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม 

1.4.2. มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3. มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมรีะบบการตรวจสอบติดตามการปฏิบตัิงานหากพบว่ามีการปฏบิตัิไม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดและเกีย่วกบัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ โดยก าหนดให้มี
ช่องทางให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม กรณีทีพ่บการ
ปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามทีบ่รษิทัก าหนดไวห้รอืเป็นการกระท าทีข่ดัต่อความซือ่ตรง
และการรกัษาจรรยาบรรณมกีารก าหนดบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน
และบทลงโทษในระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 









2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 มกีารก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิ ์

อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท หน้าทีข่อง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารร่วม  และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย (1) 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการความเสีย่ง โดยมีการสงวนสิทธิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการแต่ละชุดซึง่แยกบทบาทหน้าทีไ่ว้ต่างหากจากฝ่าย
บรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร และก าหนดอ านาจอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจนในเอกสาร “คู่มอื
อ านาจด าเนินการอนุมตั”ิ 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผล

ได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมเกีย่วกบัเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษรของปี 2561 เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องคก์ร บรษิทัมกีารน า Balance Score Card เพือ่วดัความส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมาย
ตามทีผู่้บริหารก าหนด และมีการน า KPI (Key Performance Indicator) มาใช้วัด
ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิานของพนกังานประจ าต าแหน่ง เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานขององคก์ร 

 

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงาน
ทางการเงนิ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท าขอบเขต การก าหนดบทบาทหน้าที ่กฎ
บตัรของ คณะกรรมการตรวจสอบ และความเสีย่งซึง่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีใ่นการพิจารณารับทราบความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงนิ พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ และการตรวจสอบ
ภายใน 

 

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆได้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการบรษิัทมเีป็นผู้มคีวามรู้ในด้านลกัษณะธุรกจิ กฎหมาย บญัช ีรวมถึงมี
ประสบการณ์ท างานตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตามทีไ่ดร้ะบุไว้ในทะเบยีน
กรรมการ  ซึ ่งเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะการด าเนินงานของบริษัทให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ขึ้น 

 

2.5 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่มคีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมี
ความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัิหน้าที่
อย่างเป็นอสิระ ในจ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมคีณะกรรมการเป็นกรรมการอสิระ จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้มคีวามรู้ในด้าน
กฎหมาย บญัช ีรวมถงึมปีระสบการณ์ทางธุรกจิของบรษิทั และไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ผูบ้รหิารและการถอืครองหุน้ของบรษิทั 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏบิตัิเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง

ครอบคลุมทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการ
ควบคุม ขอ้มลูและการสือ่สาร และการตดิตาม  

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการบรษิัทมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บรษิัทมรีะบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) ทีเ่พียงพอและเหมาะสม ซึ ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมกีารรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

3. ฝ่ ายบ ริหารได้จัด ให้ มี โครงสร้างสายการรายงาน  การก าหนดอ านาจในการสั ง่การและ 
ความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของ
คณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานทีส่ าคญั ซึง่ท าให้
เกดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั  มงีานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการ
ตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัโิครงสรา้งองคก์รทีก่ าหนดโดยฝ่ายบรหิาร ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแผนงานและเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัทและมีการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสม เช่น การแบ่งแยกหน้างานทีส่ าคญั เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่าย
การเงนิ เพือ่แบ่งแยกหน้าทีผู่ต้รวจสอบและผูบ้นัทกึบญัช ีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
อนุมตัิด าเนินการและวงเงนิอนุมตัิ และมีผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนือ่ง 

 

3.2 ผู้บรหิารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกีย่วกบัอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มลู 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
ผูบ้รหิารก าหนดใหม้กีารรายงานตามสายการบงัคบับญัชาในโครงสรา้งองคก์ร และ
โครงสรา้งย่อยของแต่ละฝ่ายงานทีก่ าหนด เพือ่แสดงถงึการรายงานผลการท างานตาม
ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) แต่ยงัไม่มกีารจดัท าใบบรรยายลกัษณะงาน 
(Job Description) ในต าแหน่งนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการ 

 

3.3 มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
บรษิทัมกีารก าหนด มอบหมาย อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วม โดยก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ/กจิกรรมหลกัในเอกสารใบ
ก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) ของทุกต าแหน่งงาน รวมถึงก าหนดอ านาจ
อนุมตัใินคู่มอือ านาจด าเนินการอนุมตัคิรบถว้น 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ

ความสามารถทีเ่หมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตัินัน้
อย่างสม ่าเสมอ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 

บรษิัทก าหนดนโยบายขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เรือ่ง ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลอืก
บุคลากร เพือ่คดัเลอืกพนกังานตามคุณสมบตัปิระจ าต าแหน่ง (Job Specification) ซึง่
ก าหนดไว้ในใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และมีการจัดฝึกอบรม
พนกังานตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี 2561 

 

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัต่อบุคลากร
ทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึ 
การสือ่สารกระบวนการเหล่านี้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังานทุกสิ้นปี เพือ่
พจิารณาผลการปฏบิตังิาน โดยใหพ้นกังานประเมนิตวัเอง และผูจ้ดัการฝ่ายประเมนิ
และแจง้ผลใหผู้ป้ฏบิตัทิราบทางวาจา และใหพ้นกังานลงนามรบัทราบผลการประเมนิ 
รวมถงึไดน้ าการวดัผลส าเรจ็ของงานตามตวัชี้วดัของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นสว่นหนึง่
ของการประเมนิผล เพือ่ใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในผลส าเรจ็ของงาน 

 

4.3 บรษิทัมกีระบวนการแกไ้ขปัญหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรู้
และความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดท านโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและ
แผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง (succession plan) ทีส่ าคญัขององค์กร 
เพือ่ก าหนดแนวทางบรหิารจดัการ การขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถอย่าง
ทนัเวลา ในกรณีทีพ่นกังานลาออกบรษิทัมกีระบวนการสรรหาพนกังานใหมม่าทดแทน
ใหท้นัภายในระยะเวลาทีไ่ม่ท าใหเ้กดิผลกระทบกบังานตามทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เรือ่ง การสรรหาบุคลากร 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.4 บรษิทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน เช่น การ

จดัระบบทีป่รกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีารจดัท าขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เรือ่ง การสรรหาบุคลากร และการฝึกอบรม
ประจ าปี เพือ่เป็นแนวทางในการค้นหาบุคคลทีม่ีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที ่
องคก์รตอ้งการ และมกีระบวนการพฒันาความรู ้ทกัษะของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

 

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคญั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการเตรียมความพร้อมโดยจดัท านโยบายการสรรหากรรมการบริษัท และ
แผนการสบืทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูง (succession plan) ทีส่ าคญัขององค์กร 
โดยบรษิทัจะพจิารณาด าเนินการคดัเลอืกผูท้ดแทนในต าแหน่งส าคญัต่าง ๆ เพือ่การ
ตอบสนองต่อวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และสอดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์รในอนาคต 

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมี

ความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ าเป็น 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีารก าหนดนโยบายการควบคุมการปฏบิตังิานโดยรวม
ขององค์กร เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมี
กระบวนการสือ่สาร ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ และผ่านการสอนงานโดย
หัวหน้างาน  มีการจ้างบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก เพือ่พิจารณาความ
เหมาะสมของกระบวนการปฏบิตัิงาน และรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ (ตามล าดบั) 

 

5.2 คณะกรรมการและผู้บรหิารก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตัิงาน การสร้างแรงจูงใจ และ
การใหร้างวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรื่องการปฏบิตัติาม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการก าหนด นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เรือ่ง การประเมินผลการ
ท างาน มีการประเมินผลพนักงาน โดยการน าใบประเมินผลการท างานพนักงาน
ประจ าปีให้หวัหน้าฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกบัตัวชี้วดัการท างานหรอื KPI ของแต่ละฝ่าย ใช้
วธิกีารพจิารณาผลการปฏบิตังิานของพนักงาน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิัท
ซึง่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจทีบ่ริษัทก าหนดไว ้

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
สถติกิารมาท างานของพนักงาน เพือ่เป็นขอ้มูลในการพจิารณาปรบัเพิม่เงนิเดอืนและ
เงนิโบนสัใหก้บัพนกังานประจ าปี เป็นตน้ 

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจูงใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายในดว้ย 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของพนักงานประจ าทุกปีละครัง้ เพือ่
การปรบัเพิม่ค่าจา้ง ปรบัต าแหน่งงาน และจ่ายโบนัส และฝ่ายบรหิารพจิารณาเกณฑ์
ในการปรบัเพิม่ค่าจา้งและโบนสัจากผลประกอบการของบรษิทั 

 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไม่ใหม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการก าหนด นโยบาย และการจัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เรือ่ง การ
ประเมินผลพนักงาน รวมถึงการวดัผลส าเร็จของงานตามตัวชี้วดัของต าแหน่งงาน 
(KPIs) อย่างเหมาะสมไม่มีแรงกดดนัและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ส าเรจ็ร่วมกบัผูม้อี านาจของแต่ละสายงานในการพจิารณาความเหมาะสมของตวัชี้วดั
ร่วมกนั 

 

 

  



การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิ

ในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดง
ถึงสทิธหิรอืภาระผูกพนัของบรษิัทได้ถูกต้อง  มมีูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูล
ครบถว้น ถูกตอ้ง 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทจัดท ารายงานทางการเงิน ส าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม และงบ
การเงนิรายไตรมาส โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิและความเหน็ของผูส้อบบญัช ี

 

6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปัจจยัทีส่ าคญั เช่น 
ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกจิ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
ผูบ้รหิารบรษิทัใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตังิานและสนับสนุนขอ้มลูใหก้บัผูต้รวจสอบ
บญัชอีย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้มัน่ใจว่างบการเงนิมคีวามถูกต้องตามมาตรฐานบญัช ีและ
หากมขีอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงงบการเงนิจะมกีารพจิารณาสาระส าคญัร่วมกนักบั
ผูต้รวจสอบบญัช ี

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
แทจ้รงิ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทจดัท ารายงานทางการเงนิเป็นไปตามขอ้เทจ็จรงิจากการด าเนินงานและเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัิและสื่อสารนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัิ จนเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการความเสีย่งก าหนดและน าเสนอนโยบายเรือ่งการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิัท ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ และสือ่สารให้พนักงานรบัทราบ และ
ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อองคก์ร และสนบัสนุนการบรหิารความเสีย่ง
ใหป้ระสบความส าเรจ็ทุกกจิกรรม 

 

 



7. องค์กรระบุ และวิ เคราะห์ความเส่ียงทุกประเภท ท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดับ

องคก์ร หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหน้าทีง่านต่างๆ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสีย่งทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดย
พจิารณาความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้นการเงนิ และดา้นอืน่ๆ 

 

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสีย่งด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของแต่ละฝ่ายงาน โดยการประเมนิความเสีย่ง
ดา้นกลยุทธ์และดา้นการด าเนินงานทีอ่าจก่อให้เกดิโอกาสความเสีย่งจากการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิัทจากปัจจยัภายนอก และในกระบวนการปฏบิตัิงานจะมีการประเมิน
ความเสีย่งซึง่เป็นปัจจยัทีอ่าจจะมาจากระบบการควบคุมภายในไม่เพยีงพอเหมาะสม 

 

7.3 ผูบ้รหิารทุกระดบัมสีว่นร่วมในการบรหิารความเสีย่ง 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีารตัง้คณะกรรมการความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยผู้บรหิารแต่ละสายงานและ
กรรมการของบรษิทัร่วมเป็นความเสีย่ง ซึง่ผูบ้รหิารแต่ละสายงาน รบัทราบความเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายงานตนเอง 

 

7.4 บรษิัทได้ประเมินความส าคญัของความเสีย่ง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ 
และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบ
ทีอ่าจเกดิขึ้นในกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

 

7.5 บรษิัทมมีาตรการและแผนปฏบิตัิงานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบั
ความเสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความ
เสีย่ง (avoidance)  หรอืการร่วมรบัความเสีย่ง (sharing) 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท าทะเบยีนความเสีย่งมาจากการประชุมแลกเปลีย่นความเหน็ระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ผู้บรหิารฝ่ายระดบัผู้จดัการ และพนักงานฝ่าย ซึง่มีหวัข้อตามทะเบียน
ความเสีย่ง ดงันี้ ความเสีย่งและอธบิายสาเหตุของความเสีย่งทีเ่กดิขึ้น มาตรการในการ
จดัการความเสีย่ง ผลกระทบจากความเสีย่ง มาตรการจดัการความเสีย่งทีต่้องท า

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เพิม่เติม และก าหนดผู้รบัผิดชอบในการจดัการติดตามความเสีย่งในแต่ละเรือ่ ง ซึง่
มาตรการในการจดัการความเสีย่งแต่ละเรือ่งมกีารพิจารณาการด าเนินการตามแนว
ทางการจดัการความเสีย่ง ดงันี้  การยอมรบัความเสีย่งนัน้ (acceptance) การลดความ
เสีย่ง (reduction) การหลีกเลีย่งความเสีย่ง (avoidance) หรอืการร่วมรบัความเสีย่ง 
(sharing) เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้น 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1 บรษิัทประเมนิโอกาสที่จะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น 

การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็  การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  การคอรร์ปัชัน่  การที่
ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal 
controls)  การเปลีย่นแปลงขอ้มูลในรายงานทีส่ าคญั  การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิ
โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ และก าหนดเป็นกระบวนการควบคุมใน
แต่ละกระบวนการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้มีแนวทางการปฏิบัติทีส่ามารถลด
โอกาสการทุจรติ เช่น การก าหนดอ านาจอนุมตัใินการจดัซื้อ/จดัจ้าง การก าหนดให้มี
การเปรียบเทียบราคา คุณภาพ การแบ่งแยกหน้าทีใ่ห้พนักงานฝ่ายการเงินเป็นผู้
เตรยีมเอกสารในการจ่ายฝ่ายบญัชีเป็นผู้ตรวจสอบและบนัทึกรายการในโปรแกรม
บญัช ีเป็นต้น ซึง่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วมก าหนดนโยบาย และกระบวนการ ใน
การควบคุมภายในเพือ่ป้องกันการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการสือ่สาร
มาตรการ การป้องกนักบัพนักงานภายในองคก์ร ลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอก และคู่
คา้ ไดร้บัทราบโดยทัว่กนั และบรษิทัมกีารจดัท านโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนั สือ่สาร
ใหพ้นกังานรบัทราบผ่านการปฐมนิเทศ 

 

8.2 บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายทีก่ าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จูงใจ
หรอืผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสรมิให้พนักงานกระท าไม่
เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวส้งูเกนิความเป็นจรงิจนท าใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารก าหนดตวัชี้วดั (KPI) ส าหรบัวดัผลการด าเนินการของแต่ละฝ่ายงาน อย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากนี้บรษิทัมกีารก าหนดตวัชี้วดัตามต าแหน่งงาน โดยผูม้ี
อ านาจของแต่ละสายงานเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมตวัชี้วดั (KPI) ร่วมกบัพนกังาน 
โดยตวัชี้วดั (KPI) ทัง้ 2 รายการ ไม่ได้เป็นส่วนส าคญัของการก าหนดการให้สิง่จูงใจ
หรอืผลตอบแทนแก่พนกังาน จงึไม่มผีลต่อแรงกดดนัทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ และใน

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กรณีทีผ่ลการปฏิบตัิงานจรงิไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผู้บรหิารบรษิัทจะ
หารอืกบัผูบ้รหิารฝ่ายงานเพือ่ปรบัปรุงเป้าหมายใหเ้หมาะสมและสามารถท าใหเ้กดิขึ้น
ไดจ้รงิ และมกีารตดิตามอย่างต่อเนือ่งโดยฝ่ายบรหิารอย่างไม่เป็นทางการ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส 
ในการเกดิทุจรติ และมาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาโอกาสการเกดิทุจรติจากผลการตรวจสอบภายใน 
และซักถามฝ่ายบริหารเมือ่มีข้อสงสยัว่าอาจมีรายการเกีย่วกบัการทุจริตซึง่อาจมี
ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานบรษิัทเกีย่วกบั
การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ           
ทีก่ าหนดไว ้

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการสือ่สารจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานรบัทราบผ่านการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ซึง่แจ้งถึงนโยบายเกีย่วกบัการรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทและการ
กระท าทีไ่ม่ควรพงึกระท าอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัเช่น หลกีเลีย่งการ
ให ้และ/หรอืรบัสิง่ของ การใหแ้ละ/หรอืรบัการ เลี้ยงรบัรองหรอืประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ 
หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารประเมนิการเปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึง่อาจจะมผีลต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทผ่านการประชุมต่าง ๆ ของบรษิัท และก าหนดนโยบาย / วิธี
ปฏบิตัเิพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างเหมาะสม 

 

9.2 บรษิัทประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ ที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทประเมนิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
บรษิทั วางแผนการปฏบิตังิานในแต่ละปีเพือ่เป็นกรอบในการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัอย่างยิง่ต่อระบบการควบคุมภายในและการ
บรหิารความเสีย่ง จงึแต่งตัง้ความเสีย่งมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงเกีย่วกบัการก าหนด
นโยบายการบรหิารความเสีย่งและกลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งซึง่คณะอนุกรรมการ
บรหิารความเสีย่งไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากการ
เริม่ท าโครงการใหม่ทีม่ ีรูปแบบการท าธุรกิจทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพือ่ให้ระบบการ
ควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสูงสุดต่อ
บรษิทัฯ และมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระเมนิระบบการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกจินัน้ เพือ่ให้เชือ่มัน่ได้ว่ามกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ
และเหมาะสม 

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารประเมนิเรือ่งการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร โดยก าหนดกระบวนการในการ
พจิารณาคดัเลอืกผู้น าองค์กรคนใหม่ต้องผ่านการอนุมตัิเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
บรษิัทซึง่มีแนวทางในการพิจาณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
ท างานทีผ่่านมา รวมทัง้มีการจดัท าแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) ในต าแหน่งงานทีส่ าคญั เพือ่ลดผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ง และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรซึง่อาจท าใหม้ผีลกระทบกบับรษิัท 

 

 

  



การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1 มาตรการควบคุมของบรษิัทมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะ

ขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
การควบคุมตามความเสีย่งระดบัองคก์ร ฝ่ายบรหิารมกี าหนดแนวทางการจดัการ
และ/หรอืการควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ โดยการประชุมร่วมกนั
ระหว่างฝ่ายบรหิารและผู้บรหิารฝ่ายงานต่าง ๆ จดัท าทะเบยีนความเสีย่งเพื่อ
ระบุความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง หามาตรการในการจัดการความเสี่ยง 
ประเมินความเสีย่ง และก าหนดผู้รบัผิดชอบ ตามที่ระบุในทะเบียนความเสี่ยง 
โดยอาศยัประสบการณ์และการบรหิารจดัการทีผ่่านมา 

บรษิัทมมีาตรการควบคุมที่ก าหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบยีบและ/หรอื
ขัน้ตอนเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ครอบคลุมความเสีย่งขององค์กร และมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของ
กระบวนการควบคุม และมกีารติดตามผลการปรบัปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตาม
ขอ้เสนอแนะ 

 

10.2 บรษิัทมมีาตรการควบคุมภายในทีก่ าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตัิงาน
เกี่ยวกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนด
ขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บรหิารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชดัเจน รดักุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจรติได้  เช่น  มีการก าหนด
ขนาดวงเงินและอ านาจอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนุมัติ
โครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจดัซื้อและวธิกีารคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทึกขอ้มูล
รายละเอยีดการตดัสนิใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรอื การเบกิใช้
เครื่องมอืต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการส าหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี้ 

10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์
ในการตดิตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีทีบ่รษิัทอนุมตัิธุรกรรมหรอืท าสญัญากบัผูท้ี่เกีย่วขอ้งในลกัษณะที่มี
ผลผูกพนับรษิทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินคา้ การ
ให้กู้ยืม  การค ้าประกนั  บรษิัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบัติ









ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น 
ตดิตามการช าระคนืหนี้ตามก าหนด หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของ
สญัญา เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ 
เช่น การจดัซื้อ บญัชีการเงนิ ทรพัยากรบุคคล เป็นต้น รวมทัง้มีการก าหนดอ านาจ
อนุมตัิแต่ละเรือ่ง เช่น เรือ่งการจดัซื้อจดัจ้างสนิค้าหรอืบรกิาร  การอนุมตัิลดหนี้และ
ผ่อนผนัหนี้ใหล้กูคา้ เป็นตน้ และแบ่งอ านาจในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารพจิารณาการท ารายการระหว่างกนั ซึง่ผ่านการอนุมตัจิากที ่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  บริษัทมีการจัดท ารายงานผู้มีส่วนได้เสียของ
คณะกรรมการบรษิทั 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การ
ควบคุมแบบ manual และ automated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีารออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยก าหนดเป็นส่วนหนึง่ในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการอนุมัติรายการผ่านโปรแกรม
คอมพวิเตอรท์ีบ่รษิทัใชง้าน ซึง่เป็นการควบคุมทัง้รปูแบบการป้องกนัและตดิตาม 

 

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิัท 
หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทก าหนดการควบคุมภายในทุกระดบัขององค์กร ได้แก่ การจดัท าอ านาจหน้าที ่
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารร่วม มีการ
จดัท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ายงานเพือ่ก าหนดสายการบงัคบับญัชา ก าหนด
อ านาจและระดบัการอนุมตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มกีารแบ่งแยกหน้าทีท่ีอ่าจ
เอื้อให้เกดิการกระท าทีทุ่จรติออกจากกนั มกีารจดัท าระเบียบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการ
ท างาน มกีารจดัท าคู่มอื/ระเบยีบในการท างานทีม่คีวามส าคญัของแต่ละฝ่ายงาน โดยมี
ผูจ้ดัการแผนกรบัผดิชอบในการควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในที ่
วางไว ้

 

10.5 บรษิัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกนัโดย
เดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  

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

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 

  



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีร่บัผดิชอบดงักล่าวออกจากกนัชดัเจน โดยก่อนการบนัทกึ
รายการบญัช ีมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รวมถึงผู้มีอ านาจอนุมตัิค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้น มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูลทีบ่นัทกึในระบบ CD-Organizer และระบบ
พจมาน (โปรแกรมทีใ่ชใ้นการบนัทกึรายการบญัช)ี ซึง่ปัจจุบนับรษิทัด าเนินการบนัทกึ
ขอ้มลูควบคู่กนัทัง้ 2 ระบบ เพือ่เตรยีมตวัในการใชร้ะบบพจมานเตม็รปูแบบ และมกีาร
ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจดัท าทะเบียนทรพัย์สินของบริษัท และตรวจนับ
ทรพัยส์นิทุกปี 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี  เพื่ อ ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

ในกระบวนการปฏบิตังิานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ CD-Organizer และระบบพจมาน ในกระบวนการ
ปฏบิตังิานส าคญัดา้นการจดัซื้อ  การจดัท างบประมาณ การจ่ายเงนิ การเกบ็เงนิ  และ
การบนัทกึบญัช ีเป็นต้น และออกแบบกระบวนการควบคุมทัว่ไปเกีย่วกบัการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของบรษิทั เช่น ก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลในระบบสารสนเทศการ
ประมวลผลและจดัพมิพ์รายงานต่าง ๆ และการจดัเกบ็ขอ้มูลให้ปลอดภยั และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ระบุ
เกีย่วกบั ขอ้ปฏบิตักิารใชง้านระบบเครอืข่ายและคอมพวิเตอร ์ระเบยีบส าหรบัการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 

11.2 บรษิัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวาม
เหมาะสม 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการก าหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การป้องกันการกระท าผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ ระเบียบปฏิบัติ
เกีย่วกบัรหสัผ่าน เป็นตน้ 

 

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ม ี            
ความเหมาะสม 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการก าหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
สารสนเทศ เช่น การป้องกันการกระท าผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ ระเบียบปฏิบัติ
เกีย่วกบัรหสัผ่าน เป็นตน้ 

11.4 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมอบหมายใหฝ่้าย IT รบัผดิชอบในการรบัแจง้ความตอ้งการปรบัปรุง หรอืปัญหา
จากการใช้งานโปรแกรม รวมถึงท าหน้าทีใ่นการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศให้
สามารถใชง้านได ้

 

12. องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 
เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนุมตัทิีก่ าหนด เช่น 
ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน 
ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีการจัดท ารายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัทเพือ่รายงานการมีส่วนได้เสยีของ
บรษิทั 

 

12.2 บรษิัทมนีโยบายเพื่อให้การพจิารณาอนุมตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีใน
ธุรกรรมนัน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท านโยบายการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและไดร้บัการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่มสี่วนไดเ้สยีรายการนัน้ 
ๆ จะไม่มอี านาจออกเสยีงในการอนุมตัใิหท้ ารายการ 

 

12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรมค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั
เป็นส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก         
(at arms’ length basis) 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทก าหนดเกณฑ์การปฏบิตัิเช่นเดยีวกบั
ลกูคา้ทัว่ไป เพือ่สนบัสนุนการด าเนินกจิการทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดกรณีทีไ่ม่มรีาคาดงักล่าว  บรษิัทจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิค้า
หรอืบริการกบัราคาภายนอก ภายใต้เงือ่นไขทีเ่หมือนหรอืคล้ายคลึงกนั และมีการ

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
พจิารณารายการระหว่างกนัผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    

12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก าหนดแนวทางให้บุคคลที่บรษิัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในบริษัทย่อย
หรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตั ิ

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จึงสามารถติดตามและดูแลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อย เพื่อใหเ้ป็นไปตามทศิทางการด าเนินงานทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

 

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ              
ไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท าใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บรษิัทมกีารก าหนดคู่มอืการปฏบิตัิงานระบุถึงต าแหน่งของผู้มหีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการทีก่ าหนด และผู้จดัการฝ่าย/แผนกมกีารก ากบัดูแลให้พนักงานปฏบิตัิให้
เป็นไปตามคู่มอืทีบ่รษิทัก าหนด 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัิของบรษิัทไดร้บัการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด              
ในการปฏบิตังิาน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
นโยบายและกระบวนการปฏบิตัิงานของบรษิัทได้รบัการน าไปใช้ในเวลาทีเ่หมาะสม 
โดยบุคลากรทีม่ีความสามารถ ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ปฏบิตัิงาน มกีารก าหนดคู่มอืในการสรรหาคดัเลอืกพนักงาน มกีารจดัท าใบบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) ซึง่มกีารก าหนดคุณสมบตัิทีต่้องการ เพือ่ให้สามารถ
สรรหาพนกังานทีม่คีวามสามารถตามทีบ่รษิทัก าหนด 

 

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัประชุมเพือ่สือ่สารนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานบรษิทั โดยมกีาร
ประชุมระหว่างผูบ้รหิารฝ่ายงานกบัพนกังานในฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการ และมกีารจดั
ประชุมมกีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจกระบวนการปฏบิตังิานของ
บรษิทัในปัจจุบนัยงัสอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 

 

  



ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 
13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มูลทีต่้องการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอก

องคก์ร ทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน ก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นกระบวนการปฏบิตังิาน 
ทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอก ในระบบงานทีส่ าคญัของบรษิัท เช่น กระบวนการ
จดัซื้อ/จดัจา้ง กระบวนการดา้นการบรหิารงานบุคคล กระบวนการปิดบญัช ีเป็นต้น ซึง่
ผ่านการอนุมตัจิากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ/หรอืผูบ้รหิารสายงาน เป็นตน้  

 

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัพจิารณาเลอืกใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางบญัช ี CD-Organizer และพจมาน 2 ซึง่
ผ่านการพจิารณาเรือ่งตน้ทุน ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู โดยผูบ้รหิารและผูใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายจดัซื้อ ก่อนการจดัซื้อ
และการน ามาใชง้านเพือ่การบนัทกึ จดัท าขอ้มลู และประมวลผลขอ้มลูใหม้คีวาม
รวดเรว็ถูกตอ้ง ครบถว้น และแมน่ย า 

 

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับ               
ใช้ประกอบการตัดสนิใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคญั เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ                         
ใหพ้จิารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทางเลอืกต่างๆ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารระบุชือ่เอกสาร/ขอ้มูลทีจ่ดัส่งพรอ้มกบัวาระการประชุมใหก้รรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยรบัทราบ โดยสง่ใหก้รรมการทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการจดั
ประชุม เพือ่ใชป้ระกอบการใหค้วามเหน็ในทีป่ระชุมอย่างเหมาะสม 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่ อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมทีร่ะบุขอ้มูลทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมกีารส่งหนังสอืแจง้เชญิประชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บั
คณะกรรมการบรษิทัก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต า่ตามที ่
กฎหมายก าหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั) 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พจิารณา ความเหน็ของกรรมการรายที่ไม่เหน็ด้วยกบัเรื่องที่
เสนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมีการบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่วกบัวาระทีจ่ดัการประชุม และมตทิีป่ระชุมโดยบนัทกึรายละเอยีดในการ
ประชุมอย่างชดัเจน เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัและมกีารบนัทกึกรณีขอ้ซกัถาม
จากกรรมการ (ถา้ม)ี 

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่อง                
ในการควบคุมภายใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญัให้เป็นระบบ เช่น จดัเกบ็เอกสารทางบญัชใีนแฟ้ม
แยกตามประเภทใบส าคญัเรยีงตามเลขที ่เป็นตน้ 

 

 
14. อ งค์ ก ร ส่ื อ ส ารข้ อ มู ล ภ าย ใน อ งค์ ก ร  ซ่ึ งรวม ถึ งวัต ถุป ระส งค์ แ ล ะค วาม รับ ผิ ด ชอบ ต่ อ 

การควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง              

การสือ่สารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทจดัให้มกีระบวนการสือ่สารข้อมูลทีเ่หมาะสม เช่น ระบบฐานขอ้มูลส่วนกลาง 
(Share drive) โทรศพัท์ภายใน อเีมล เป็นต้น และมกีารจดัการประชุมเพือ่สนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น การประชุมภายในแผนกดว้ยวาจา การประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่ าเสมอ  และ             
คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิงาน หรอื
สอบทานรายการต่างๆ ตามทีต่้องการ เช่น การก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอขอ้มูลอื่นนอกจากที่ได้รบัจากผู้บรหิาร รวมทัง้การติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลจากผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บ ริหารตามที่คณ ะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมอบหมายให้เลขานุการบรษิทัรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการ
บริษัทและเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวบรวมขอ้มูลเพือ่สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการบรษิทั และการจดั
ประชุมต่าง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัรอ้งขอ 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่ อให้บุคคลต่าง ๆ              
ภายในบรษิทัสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั 
(whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัก าหนดช่องทางการสือ่สารของพนกังานภายในบรษิทั โดยพนกังานสามารถแจง้
ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิัทผ่านช่องทางทีอ่ยู่ของ
บรษิทั แจง้ผ่านทางโทรศพัท ์แจง้ทางไปรษณีย ์และแจง้ผ่านช่องทางอเีมล ซึง่จดัสง่ให้
หน่วยงานและหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มูลกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มี
เจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมชี่องทางใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีสามารถสง่ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ หรอืค าถาม 
รวมทัง้ขอ้รอ้งเรยีนมายงับรษิทั ผ่านช่องทางทีอ่ยู่ของบรษิทั ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์
และทางอเีมลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

15.2 บรษิัทจดัให้มชี่องทางการสื่อสารพิเศษหรอืช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower 
hotline) แก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทก าหนดช่องทางในการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางทีอ่ยู่ของ
บรษิทั ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์และทางอเีมลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่การ
สือ่สารส าหรบับุคคลภายนอกในการแจง้ขอ้มูล แต่จากการสอบทานเวบ็ไซต์ของบรษิัท 
พบว่ามกีารจดัท าเวบ็ไซต์บรษิทั แต่ยงัไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดเกีย่วกบัช่องทางการตดิต่อ
นักลงทุนสมัพนัธ์ และช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ใช้สือ่สารขอ้มูลกบัผู้มสี่วนได้
เสยีภายนอก 

 



ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั

ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนการติดตามการปฏบิตัิตามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก าหนดห้าม
ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ง                 
ทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏบิตัิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิัทมกีระบวนการติดตามการปฏบิตัิของพนักงานทีไ่ม่เป็นไปตามจรยิธรรมธุรกจิ
และข้อห้ามทีบ่ริษัทก าหนด โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสายการบงัคบับญัชา และฝ่ายตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในและกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอ เพือ่ ให้มัน่ใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านการคอร์รปัชัน ทัง้นี้ จะรายงานให้ฝ่าย
บรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว ้            
โดยการประเมนิตนเอง และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บรษิัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิต ิจ ากดั เพือ่ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนงานทีอ่นุมัติ พร้อมกับน าเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รบัทราบผ่านการประชุม 

 

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บรษิัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิต ิจ ากดั เพือ่ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนงานทีอ่นุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรบัปรุง 
พรอ้มกบัน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบผ่านการประชุม 

 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บรษิัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิต ิจ ากดั เพือ่ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละ
กิจกรรมตามแผนงานทีอ่นุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรบัปรุง 

 



ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
พรอ้มกบัน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบผ่านการประชุม 

16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบโดยตรง 

 

16.6 บ ริษั ท ส่ ง เส ริม ให้ ผู้ ต รวจสอบภ าย ในปฏิบัติ ห น้ าที่ ต าม ม าต รฐานสากล                         
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานตามกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใตว้ธิกีารปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม (Best Practice) และ/หรอืใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางปฏบิตัิงานทางวชิาชพีการตรวจสอบภายในทีย่อมรบัโดยทัว่ไป (มาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน : Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing (Standards))  และสง่ใหก้บับรษิทัรบัทราบ 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ี
รบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บรษิัทประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อ

ติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงท ีหากผลการด าเนินงานที่เกดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย                              
ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมนียัส าคญั 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
บรษิทัมผีูต้รวจสอบภายใน ประเมนิและช่วยสนบัสนุนผูบ้รหิารในระดบัต่าง ๆ โดยการ
ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ และการเป็นทีป่รึกษาในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของกระบวนการควบคุม หากมขีอ้บกพร่องทีต่้องปรบัปรุงเพือ่ให้เป็นไป
ตามระเบยีบบรษิัทก าหนดไวจ้ะแจ้งให้ฝ่ายงานทีร่บัผดิชอบแก้ไขทนัท ีและผูบ้รหิาร
ฝ่ายงานมีการติดตามข้อบกพร่องทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและรายงานผลให้
ผูบ้รหิารบรษิทัทราบในการประชุมประจ าเดอืน และในการปฏบิตังิานประจ าวนัมกีาร
ก ากบัดูแลและประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของ
บรษิทัโดยหวัหน้างาน 

 

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงันี้ 

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน  ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจรติอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืน









ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กฎหมาย  หรอืมกีารกระท าที่ผดิปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะ
การเงนิของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะ
ได้เริ่มด าเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส าคัญ ต่อ
คณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

ความเหน็จากผูต้รวจสอบภายใน บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั: 
ผูบ้รหิารมกีารรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยรายงานผลใหร้บัทราบผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส จะมีการปรึกษาร่วมกันในกรณีทีเ่กิด
เหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย 
หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกติอืน่ ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงนิของบรษิัท
อย่างมีนัยส าคญั และฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีใ่นการประเมินการควบคุมของ
บรษิทั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา และตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรุงแกไ้ข
ทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 













 

 


