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การควบคมุภายใน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่ 4/2564 เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิำยน 2564 โดยมกีรรมกำรอสิระทัง้หมด  3 

ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมดว้ยครบทุกท่ำน มมีตแิต่งตัง้บรษิทั ภทัรเกยีรต ิออดทิ แอนด ์คอนซลัติง้ จ ำกดั ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีผู่้
ตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยมอบหมำยให้นำย ไชยโรจน์ ภทัรเกียรติพงษ์ ต ำแหน่งกรรมกำร
ผูจ้ดักำรเป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เป็นผูต้รวจสอบภำยในและเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏิบตัิ
หน้ำทีด่งักล่ำวเนื่องจำกมคีวำมเป็นอสิระ และมปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 19 ปี อกีทัง้
เ ป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำต : 
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (IIA) – USA. (รุ่นที่ 1 ปี 
2541 โดยสอบได ้1 ใน 5 คนแรกของประเทศไทย) และสำยงำนบงัคบับญัชำ (ตำมกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 
ข้อ 1. ส ำนักตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้มีอ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน เป็น
ผู้บรหิำรสูงสุดของส ำนักตรวจสอบภำยใน โดยจะมอบหมำยให้ผู้อื่นควบคุมดูแลแทนมไิด้ และขอ้ 2.คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน ก ำหนดค่ำตอบแทน และควำมดี ควำมชอบ ของ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตำมนโยบำย งบประมำณ และระเบยีบของบรษิทั ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
ในเรื่องดงัรำยละเอยีดต่อไปนี้  

• ไดส้อบทำนกฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
• มกีำรระบุปัจจยัเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่ง และบรหิำรควำมเสีย่งไวอ้ย่ำงเหมำะสม 
• ขอ้มลูทำงดำ้นกำรเงนิ กำรบรหิำรและกำรด ำเนินงำนไดจ้ดัท ำขึน้อย่ำงถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลำ 
• กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำย ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
• มกีำรจดัหำทรพัยำกรและทรพัยส์นิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรเกบ็รกัษำมกีำรควบคุมดแูลอยำ่ง

เพยีงพอ 
• กำรใชท้รพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ รวมทัง้มใิหเ้กดิกำรทุจรติ

หรอืคอรปัชัน่ 
• ประเมนิควำมถูกตอ้งเชื่อถอืไดแ้ละเพยีงพอของระบบงำนต่ำงๆ และระบบสำรสนเทศ รวมถงึควำม

ปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ ใหม้กีำรควบคมุภำยในทีร่ดักุม เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ 
• สงัเกตกำรณ์ ตรวจสอบ สอบทำน หรอืสอบทำนงำนต่ำงๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร หรอืกรรมกำรผูจ้ดักำร ในกำรหำขอ้ผดิพลำดในกำร
ปฏบิตังิำนหรอืประเดน็ทุจรติต่ำงๆ 

• แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ ไดม้กีำรด ำเนินกำรบรรลุตำมวตัถปุระสงคท์ีว่ำงไว ้
• ไดม้กีำรปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงตอ่เนื่องในทุกกระบวนกำรและกจิกรรมกำรควบคมุ หำกควำมเป็นอสิระ

ถูกกระทบทัง้โดยขอ้เทจ็จรงิหรอืโดยพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งเปิดเผย
รำยละเอยีดของผลกระทบใหร้ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั 
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ทัง้นี้ รำยงำนกำรประเมนิควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกำรระบุถงึควำเมสี่ยงทีส่่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดแ้ก่   

1. ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิและกำรเงนิ  
2. ทศันคตขิองผูบ้รหิำร  
3. ทรพัยำกรบุคคล 
4. กำรพึง่พงิบุคลำกร  
5. ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ 
6. กำรปฎบิตังิำนไม่เป็นไปตำมขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรปฎบิตัทิีก่ ำหนดไว ้ 
7. นโยบำยรฐับำล 
8. คุณภำพของระบบควบคุมภำยใน 
9. กำรถูกประเมนิจำกหน่วยงำนอื่น  
10. กำรยอมรบักำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน 
11. ควำมเสีย่งกำรคำ้งช ำระของลูกหนี้  
12. ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฎบิตัติำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทำงกฎหมำย  
13. กำรจดักำรและควำมพรอ้มของระบบขอ้มลูสำรสนเทศ  
14. กำรหยุดชะงกัของกำรด ำเนินธุรกจิ 
15. กำรจดัช่องทำงกำรสื่อสำรไม่ชดัเจนและเหมำะสม 
 

บรษิัทฯ จงึมคีวำมเห็นว่ำ กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง มคีวำมเหมำะสม และ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบริหำรอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และสม ่ำเสมอ 
นอกจำกนี้กฎบตัรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบริ
หำร ระบุ ภำรกจิ สำยงำนบงัคบับญัชำ ขอบเขตกำรปฎบิตังิำน  หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ  อ ำนำจกำรตรวจสอบ 
มำตรฐำนกำรปฎิบตัิงำนวิชำชีพ กำรพฒันำคุณภำพบุคลำกร กำรปฎิบตัิงำนตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ บรษิัทฯ จงึเชื่อมนัว่ำ กำรแต่งตัง้บรษิัท ภทัรเกียรติ ออดทิ แอนด์ คอนซลัติ้ง จ ำกดั ซึ่งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบรหิำรฯ จะเป็นกลไลที่ส ำคญัยิง่ในกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ้งทีพ่บจำกกำรตรวจสอบเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพ
และประสทิธผิล และยงัเป็นกำรลดควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมเหน็ว่ำ ในปัจจุบนับรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ และเหมำะสม มี
ควำมเป็นอิสระ และสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ส ำนักงำน กลต) พร้อมกันนี้ได้แสดงกำรประเมิน ดงั
แบบฟอรม์ดำ้นล่ำงนี้  
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัควำมซื่อตรงและ
กำรรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำนทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ  
       1.1.2 กำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก  

  

1.2  มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อตรง
และรกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.2.1  มขีอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส ำหรบัผูบ้รหิำรและพนักงำน ที่
เหมำะสม 
       1.2.2  มขีอ้ก ำหนดหำ้มผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัตินในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึ่งรวมถงึกำรหำ้มคอร์รปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
องคก์ร1 
       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
       1.2.4  มีกำรสื่ อสำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำน 
ทุกคนรับทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่  ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ ำทุกปี  รวมทัง้มีกำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

  

1.3 มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
       1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดแูล
กำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 
       1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนักงำน 
       1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร  

  

1.4 มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและ
กำรรกัษำจรรยำบรรณ 
 1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม  
 1.4.2 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร  
 1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอย่ำง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

  

 

 
1 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเสีย่งของบรษิทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และ

พฒันาการด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสทิธิ ์
อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรไวอ้ย่ำงชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

2.3  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำททีส่ ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

  

2.4  คณะกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆได้ 

  

2.5  คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู้ ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมคีวำม
เป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท ไม่มี
ควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธพิลต่อกำรใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ  ใน
จ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะก ร รม ก ำ ร ก ำ กับ ดู แ ล ก ำ รพัฒน ำ แ ล ะ ปฏิ บัติ เ รื่ อ ง ก ำ ร ค วบคุ ม ภ ำ ย ใ น     
ในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสีย่ง กจิกรรม
กำรควบคุม ขอ้มลูและกำรสื่อสำร และกำรตดิตำม 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิำรระดบัสูงก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มกีำรควบคุมภำยใน
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่ำงกนั  มีงำนตรวจสอบภำยในที่ขึ้นตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนที่
ชดัเจน เป็นตน้   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.2  ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบรษิทั โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสมเกีย่วกบั
อ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสื่อสำรขอ้มลู 

  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนักงำน  

  

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัิเพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัินัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรที่มี
ผลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถงึ กำรสื่อสำร
กระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทรำบ  

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรทีม่คีวำมรู้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอย่ำงทนัเวลำ 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน  เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (Monitoring) และกำรฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั   

 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคนมคีวำม

รบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัให้มกีำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิในกรณีที่

จ ำเป็น 

  

5.2  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ และกำรให้

รำงวลั ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น

ระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.3  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจงูใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยเน้นใหส้ำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคมุภำยในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำไมใ่หม้กีำรสรำ้งแรงกดดนัทีม่ำกเกนิไป 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน  

  

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพือ่ให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลุวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรอื
ภำระผกูพนัของบรษิทัไดถ้กูตอ้ง  มมีลูค่ำเหมำะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

  

6.2 บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทีส่ ำคญั เช่น ผูใ้ช้
รำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม
ขององคก์ร 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อยา่งครอบคลมุ

ทัว่ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร 
หน่วยธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

  

7.2  บรษิทัวเิครำะหค์วำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก
องคก์ร ซึง่รวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน  
กำรปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิำรทุกระดบัมส่ีวนรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกดิเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  

  

7.5  บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำม
เสีย่งนัน้ (acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance)  
หรอืกำรร่วมรบัควำมเสีย่ง (sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมนิโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็  กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ  กำรคอรร์ปัชนั  กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถ
ฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ในรำยงำนทีส่ ำคญั  กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปไดข้อง
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทน
แก่พนักงำนแลว้ดว้ยว่ำ ไมม่ลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นักงำนกระท ำไม่เหมำะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้ำหมำย
ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิ จนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแตง่ตวัเลขยอดขำย 
เป็นตน้ 

  

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิทุจรติ 
และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทจุรติ 

  

8.4 บรษิทัไดส้ื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้   
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9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้  

  

9.2 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรท ำธุรกจิ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ 
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลีย่นแปลงผูน้ ำองคก์ร ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อย่ำงเพยีงพอแลว้ 

  

 
 

  

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
 

10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององคก์ร 
เช่น สภำพแวดลอ้ม ควำมซบัซอ้นของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  เช่น  มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกี่ยวกบัธุรกรรม
ด้ำนกำรเงนิ กำรจดัซื้อ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และ
ล ำดบัชัน้กำรอนุมตัขิองผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน รดักุม  เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำร
ทุจรติได ้ เช่น  มกีำรก ำหนดขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั  ขัน้ตอนใน
กำรอนุมัติโครงกำรลงทุน  ขัน้ตอนกำรจัดซื้อและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย  กำรบันทึกข้อมูล
รำยละเอียดกำรตดัสินใจจดัซื้อ  ขัน้ตอนกำรเบกิจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมอื
ต่ ำ ง ๆ  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ส ำ ห รั บ ก ร ณี ต่ ำ ง  ๆ  ดั ง นี้ 
       10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ 
ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับบุ คคลดัง ก ล่ ำ ว  รวมทั ้ง บุ คคลที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กัน  เพื่ อป ร ะ โยช น์ ใน 
กำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนั
บรษิทัในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้ กำรใหกู้้ยมื  กำรค ้ำประกนั  บรษิทั
ได้ติดตำมใหม้ัน่ใจแล้วว่ำ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลำทีม่ผีล
ผูกพนับรษิัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของ
สญัญำ เป็นตน้ 
10.3 บรษิทัก ำหนดใหก้ำรควบคมุภำยในมคีวำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคมุ
แบบ manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม  

  

10.4 บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั 
หน่วยธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

  

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ   

  

 

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิทัควรก ำหนดควำมเกีย่วขอ้งกนัระหว่ำงกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ ในกระบวนกำร
ปฏบิตังิำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำม
เหมำะสม 

  

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม   

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรกัษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 
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12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 

เพื่อให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพือ่ตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว ตอ้งผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิีก่ ำหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบรษิทั เกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส ำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกนั
กำรหำโอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส่้วนตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรม
นัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็น
ส ำคญั และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก   (at arms’ length 
basis) 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร ในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ 
ถอืปฏบิตั ิ (หากบรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื บรษิทัร่วมไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5  บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัโิดย
ผูบ้รหิำรและพนักงำน 

  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทั ไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดย
บุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยู่เสมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี

ก าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร 
ทีม่คีุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู    
13.3 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหค้ณะกรรมกำรมขีอ้มลูทีส่ ำคญัอยำ่งเพยีงพอส ำหรบัใชป้ระกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มลูทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตผุล ผลกระทบ
ต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำง ๆ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนังสอืนัดประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำร
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย
ภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหร้ำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรแต่ละรำย 
เช่น กำรบนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ 
ควำมเหน็ของกรรมกำรรำยทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
 13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ย่ำงครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพร่องในกำร
ควบคุมภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนัน้อย่ำงครบถว้นแลว้   

  

 

14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน  

  

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีส่ ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ 
ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจำกที่
ไดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจดั
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอื
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  เป็นตน้    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพือ่ใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยในบรษิทั
สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติภำยในบรษิทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มลูกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และมชี่องทำงกำรสื่อสำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอื
หน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพือ่ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภำยนอกองคก์ร

สำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทั

ไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การควบคมุภายในยงัด าเนินไปอยา่ง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัให้มกีระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก ำหนดห้ำมฝ่ำย
บริหำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
ก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ หรือมอบหมำยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไว ้โดยกำร
ประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั   

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถ 

  

16.5 บรษิทัก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพี
กำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

  



   
 

 บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั(มหำชน)   
 

17. องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำม
แกไ้ขอย่ำงทนัทว่งท ีหำกผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้แตกต่ำงจำกเป้ำหมำย ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมี
นัยส ำคญั 

  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์
หรอืสงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์ทจุรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำที่
ผดิปกตอิื่น ซึง่อำจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั 
 17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะได้
เริม่ด ำเนินกำรจดักำรแลว้) ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพจิำรณำ
ภำยในระยะเวลำอนัควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

 

 


