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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในตาม
กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) กับระบบการควบคุมภายในของ บริษทั
ABC จากัด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตการณ์แบบ
ไม่มสี ่วนร่วม และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนาข้อความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั เสนอเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษทั ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในของ บริษทั ABC จากัด มีความสอดคล้องกับแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO
ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3. กิจกรรม
การควบคุม 4. สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การติดตามและประเมินผล แต่จะไม่ครบทุก
หลักการ โดยหลักการทีไ่ ม่ครบ คือ หลักการที่ 2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร
และทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน และหลักการที่ 12
องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิ เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณา ความช่วยเหลือและการเอาใจใส่
เป็ นอย่างดีของ อาจารย์ ดร.ปิ ยรัตน์ ดอกกุหลาบ อาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทีไ่ ด้
สละเวลาอันมีค่ายิง่ ในการเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา นอกจากนี้ผจู้ ดั ทาใคร่ขอขอบคุณผูใ้ ห้ สมั ภาษณ์
ทุ ก ท่ า นที่ใ ห้ข้อ มูลที่เป็ น ประโยชน์ ต่ อการจัดท าการศึกษาค้นคว้า อิสระทางการบัญชีค รัง้ นี้
รวมทัง้ บุคคลที่มไิ ด้กล่าวนามไว้ ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้สาเร็จลงได้
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจนเพชร
ั่
ประธานกรรมการ และ
อาจารย์ ดร.จิตรัตน์ ช่างหล่อ กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ช่วยกรุณาให้คาแนะนา
และความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่ผวู้ จิ ยั ทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มคี วามสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้
ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องและเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ที่ได้ให้การสนับสนุ นและให้กาลังใจแก่ผจู้ ดั ทา ซึ่งทาให้ผจู้ ดั ทามีความมุ่งมันที
่ จ่ ดั ทาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระทางการบัญชีจนกระทัง้ เสร็จสมบูรณ์ในทีส่ ุด
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ระบบการควบคุมภายในเป็ นพืน้ ฐานและเป็ นเครื่องมือของการควบคุมกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ทีน่ ามาใช้กนั อยู่ทวโลก
ั่
รวมถึงประเทศไทย ในการดาเนินธุรกิจก็เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นกิจการ
ประเภทใดหรือขนาดใดก็ตาม ย่อมมุ่งหวังทีจ่ ะทาให้กจิ การของตัวเอง สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายตามที่ทางบริษทั ได้ตงั ้ ไว้ จึงต้องให้ความสาคัญในการดาเนินงานทุกขันตอนของ
้
ธุรกิจ เพราะทุกขัน้ ตอนในการดาเนินงานของทุกบริษทั นัน้ ย่อมเกิดความเสี่ยงที่ทาให้บริษทั
เกิดความเสียหายได้ทุกเวลา ซึ่งขึน้ อยู่กบั ลักษณะของโครงสร้างและวิธกี ารบริหารงานภายใน
ของแต่ละบริษทั ความเสียที่เกิดขึน้ เล็กๆ น้อยๆ ไม่มากมายอะไร อาจถือได้ว่าเป็ นเรื่องปกติท่ี
เกิดขึน้ ได้เสมอ เรื่องการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ซึ่งกาหนดขึน้ เพื่อให้ผบู้ ริหารของ
บริษทั ต่างๆ นาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบและสร้างระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO เป็ นที่ใช้กนั อย่างแพร่หลาย เนื่องจากการจัด
รายงานตามกรอบของ COSO จะเป็ นเครื่องมือช่วยให้ผบู้ ริหารได้รบั ข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ส่วนที่
เกี่ย วกับ การควบคุมที่เ ป็ นรูป ธรรม (Hard Controls) และการควบคุมที่เป็ นนามธรรม (Soft
Controls) เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มกี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษทั ABC จากัด ประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์เกีย่ วกับห้องน้ า โดยใช้ชอ่ื แบรนด์ “ABC”
ใช้พลาสติกเป็ นวัตถุดบิ เป็ นการดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว มีโรงงานผลิตเองและผลิตให้กบั
แบรนด์อ่นื ได้แก่ ดูโฮม ไทวัสดุ บุญถาวร และโฮมโปร เป็ นต้น ส่วนผลิตภัณฑ์ของ ABC เอง
ได้มชี ่องทางการจัดจาหน่าย ตามร้านฮาร์ดแวร์ทวประเทศและตามห้
ั่
างร้านวัสดุใหญ่ๆ อย่าง ดู
โฮม ไทวัสดุ บุญถาวร และโฮมโปร แต่จะไม่เจาะเข้าโครงการต่างๆ มีการส่งออกไปต่างประเทศ
อย่าง ฟิ ลปิ ปิ นส์ ลาว มาเลเซีย พม่า ศรีลงั กา และมัลดีฟล์ จึงมีรายการทีเ่ ป็ นรายได้เกิดขึน้ โดย
เพื่อป้ องกันการทุจติ ทีเ่ กิดอาจจะเกิดขึน้ ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการจัดการความเสีย่ ง
และทาให้ความเสี่ยงลดลงมากที่สุด เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผบู้ ริหารช่วยลดความสูญเสียและความ
เสียหายในการบริหารจัดการองค์ให้ดยี งิ่ ขึน้
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาในเรื่องของ “ การควบคุมภายใน” ของบริษทั ที่
เป็ นธุรกิจแบบครอบครัว ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ช่ว ยส่ง เสริม ในการดาเนินธุ รกิจไปให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามนโยบายของบริษทั เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปอย่าง

2
ราบรื่นรวมถึงปั ญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ เพื่อเป็ นแนวการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทให้มคี วามเหมาะสม นาไปสู่การบริหารที่มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ต่อไปในอนาคต
โครงสร้างองค์กร

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ABC จากัด กับกรอบ
การควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013)

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมภายในของบริษทั ในปั จจุบนั ว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างไรและ
มีความเหมาะสมเพียงใด
2. เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ได้นาความรูจ้ าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั มาปรับใช้ให้ตรงตาม
นโยบายและเป้ าหมายทีว่ างไว้

3

ขอบเขตการวิจยั
1. เป็ นกรณีศกึ ษา บริษทั ABC จากัด
2. ศึกษาการเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
3. ใช้แนวทางการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ร่วมกับ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)
ในการพัฒนาแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขน้ึ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556
4. การใช้แ บบสอบถามของผู้ใ ห้ข้อ มู ล คือ ผู้บ ริห ารและพนัก งานของทางบริษัท
จานวน 6 ท่าน ดังนี้
พนักงานระดับบริหาร
จานวน 5 ท่าน
ผูบ้ ริหารระดับสูง
จานวน 1 ท่าน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
การปฏิบ ัติต ามองค์ป ระกอบของการ
ควบคุมตามแนวความคิดของ COSO มี
5 องค์ประกอบ คือ

1.
2.
3.
4.
5.

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง
กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผล

ระบบการควบคุ ม ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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นิยามคาศัพท์
คณะกรรมการบริ ษทั

ทาหน้าที่กาหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้ าหมาย
และภารกิจของบริษทั เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานมี
จุดมุ่งหมายในการดาเนินงานไปในทิศทางเดีย วกัน
พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ เป้ าหมาย และทิศทาง
การด าเนิน งานของบริษัท ให้มีค วามเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีการติดตาม
ดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิ
สอดคล้ อ งกับ นโยบาย กฎระเบีย บ กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนบริหารความเสีย่ ง
ให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่เ หมาะสม ภายใต้ ก รอบกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ และมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี้
เพื่อ ให้เ กิด ประสิทธิภ าพ ประสิท ธิผ ล โปร่ ง ใส และ
สามารถตรวจสอบได้

ผูจ้ ดั การ

ผูว้ างแผน แบ่งงานจัดสรรคนและดูแลการทางานของ
ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาให้ ท างานเพื่ อ ความส าเร็ จ ของ
หน่ ว ยงาน รับ ผิด ชอบ ดู แ ล และควบคุ ม แผนกที่
ตัวเองมีหน้าทีด่ ูแล

การควบคุมภายใน

แผนการจัด หน่ ว ยงาน วิธี ป ฏิ บ ัติ ง าน ที่ ป ระสาน
สัมพันธ์กนั และมาตรการต่างๆ ที่กจิ การได้กาหนดขึน้
เพื่อให้กจิ การบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งผู้บริหารของกิจการได้มร
การก าหนดขึ้น เพื่อ ช่ ว ยให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
ผูบ้ ริหาร ทีท่ าให้เกิดความมันใจเท่
่
าทีจ่ ะสามารถทาได้
ว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นอย่ า งมี ร ะเบี ย บ และมี
ประสิท ธิภ าพ รวมถึง การปฏิบ ัติต ามนโยบาย การ

ระบบการควบคุมภายใน
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ป้ องกัน การรักษาทรัพย์สนิ การป้ องกันและการตรวจ
พบการทุจริตและข้อผิดพลาด
ความเสี่ยง

การกากับดูแลกิ จการที่ดี

เหตุการณ์ท่จี ะมีผลกระทบในเชิงลบ ซึ่งทาให้องค์กร
ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ และสร้างความเสียหายให้กบั
องค์กร
การจัดโครงสร้างและกลไกลการบริหารจัดการภายใน
ขององค์กรเพื่อ เชื่อ มโยงความสัมพันธ์ร ะหว่างคระ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร มี
วัตถุประสงค์ท่สี าคัญร่วมกันในการสร้างประโยชน์ท่ี
เหมาะสม โดยคานึงหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ร วบรวมข้อ มู ล และทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งเพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย

ความหมายการควบคุมภายใน
จันทนา สาขากร และคณะ (2557) กล่าวถึง คานิยามของการควบคุมภายใน (Internal
Control) ว่า มีผใู้ ห้ไว้หลากหลาย แต่คานิยาม ซึ่งเป็ นทีย่ อมรับและแพร่หลายกันอย่างกว้างขวาง
ได้แก่ คานิยามของ โคโซ่ (COSO) เรียกว่า The Committee of Sponsoring Organization of
the Treadway Commission : COSO (โคโซ่) ซึ่งเป็ นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5
สถาบัน คือ
1. สถาบันผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งสหรัฐอเมริกา: American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA)
2. สถาบันผูต้ รวจสอบภายในสากล: Institute of Internal Auditors (IIA)
3. สถาบันผูบ้ ริหารการเงิน: Financial Executives Institute (FEI)
4. สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา: American Accounting Association (AAA)
5. สถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร: Institute of Management Accountants (IMA)
โคโซ่ได้ร่วมกันศึกษาวิจยั และพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน และได้ให้ความหมาย
ของการควบคุมภายในว่า “การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั งิ านที่ถูกกาหนด
ร่วมกันโดยคณะกรรมการผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่า วิธกี ารปฏิบตั งิ านตามที่กาหนดไว้ จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การควบคุม”
ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วยนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิงานที่กาหนดขึ้น ใน
องค์การ เพื่อให้ความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายใน
เรื่องต่อไปนี้
1. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนิน (Effectiveness and Efficiency
of Operation : O) เป็ นวัตถุประสงค์ทม่ี ุ่งเน้นให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
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เป้ าหมายที่กาหนดไว้ขององค์กร การดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมหมายถึง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้เสมอ
มีการป้ องกันมิให้เกิดการสูญเสีย หรือสูญหาย ดังนัน้ เมื่อการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจึงส่งผลให้เกิดการป้ องกันดูแลรักษาทรัพย์สนิ ขององค์กรไปพร้อมกัน
2. ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting : F)
เป็ นสิง่ สาคัญต่อผูใ้ ช้ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกองค์กรก็ตาม ผูใ้ ช้ควรได้ขอ้ มูล
ทีถ่ ูกต้องครบเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในอนาคต ผูล้ งทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า นักวิเคราะห์
และหน่วยราชการ ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกองค์กรจะใช้ขอ้ มูลจากงบการเงิน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
รายงานทางการเงินขององค์กร ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึง มีหน้าทีเ่ ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ
มันใจได้
่
วา่ งบการเงินนัน้ ให้ขอ้ มูลทีม่ คี ุณภาพ และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และข้อบังคับ (Compliance with Laws and Regulations
: C) เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ จากการละเว้นไม่ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั ผิ ดิ กฎหมาย
และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร ตลอดจนกฎ ระเบียบและข้อกาหนดขององค์กรเอง

แนวคิดการควบคุมภายในของโคโซ่
องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 ประการทีส่ มั พันธ์กนั
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
กรอบการควบคุ ม ภายใน COSO ได้ก าหนดองค์ป ระกอบการควบคุ ม ภายในไว้ 5
องค์ประกอบ 17 หลักการ เหมาะสมกับกิจการทุกกิจการ ทุกประเภท ทุกขนาด ซึ่งเป็ นแนวคิด
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน COSO ถือว่าสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญยิง่ เป็ นเสมือนรากฐานให้องค์ประกอบอื่นเกิดขึน้ หรือ
ดารงอยู่ได้อย่างมันคง
่ ถ้าสภาพแวดล้อมของการควบคุม ไม่ดหี รือไม่มปี ระสิทธิภาพจะส่งผลให้
องค์ประกอบอื่นไม่มปี ระสิทธิภาพไปด้วย องค์ประกอบทัง้ 5 ประการนี้ ไม่สามารถแยกออกจาก
กันโดยเด็ดขาดได้ ต้องเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน โดยเริม่ จากแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของผูบ้ ริหาร เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการทางการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
คือ การบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ 3 ประการของการควบคุมภายใน
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แม้จะเป็ นทีย่ อมรับกันว่า องค์ประกอบทัง้ 5 ประการนี้สามารถนาไปใช้ได้กบั องค์กรทุก
ประเภทธุรกิจ แต่อาจมีความแตกต่างกันได้เนื่องจากขนาดขององค์กร กล่าวคือ องค์กรขนาดเล็ก
และขนาดกลาง อาจมีองค์ประกอบ 5 ประการนี้ต่างไปจากองค์กรขนาดใหญ่ได้ โดยการปรับให้
ระบบการควบคุมภายในมีรูปแบบและโครงสร้างง่ายขึน้ เพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงหลักการ 17 ข้อเข้ากับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 อย่าง
ตามแนวคิดของโคโซ่ 2013
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

2. การประเมินความเสีย่ ง

หลักการ
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความ
ซือ่ ตรงและจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร
และท าหน้ าที่ก ากับดู แลและพัฒนาการด าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน
การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบ
ทีเ่ หมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุว ัตถุ ประสงค์ ภ ายใต้
การกากับดูแลของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
5. องค์กรก าหนดให้บุ คลากรมีหน้ าที่และความ
รับผิด ชอบในการควบคุมภายใน เพื่อ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
6. องค์ ก รก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ไ ว้อ ย่ า งชัด เจน
เพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ ง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่
อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด การ
ทุจริตในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ย น
แปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
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ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงหลักการ 17 ข้อเข้ากับองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 อย่าง
ตามแนวคิดของโคโซ่ 2013 (ต่อ)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสือ่ สาร

5. การติดตามและประเมินผล

หลักการ
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ ง
ทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อ ช่วยสนับสนุ นการ
บรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มกี ิจกรรมการควบคุมผ่า นทาง
นโยบาย ซึง่ ได้กาหนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้สามารถน าไปสู่
การปฏิบตั ไิ ด้
13. องค์กรมีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องและมีคุณภาพ
เพือ่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไป
ได้ตามทีก่ าหนดไว้
14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
ทีจ่ าเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
15. องค์กรได้สอ่ื สารกับหน่วยงานภายนอกเกีย่ วกับ
ประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
16. องค์กรติด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม
ภายใน เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การควบคุมภายในยังดาเนิน
ไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม

ที่มา : จันทนา สาขากร และคณะ (2557), หน้า 11-12
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องค์ประกอบของการควบคุมภายในแต่ละอย่างอธิบายได้พอสังเขป ดังนี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็ นแกนหลักขององค์ประกอบอื่น เน้นที่จติ สานึกและ
คุ ณ ภาพของบุคลากรหรือคน ซึ่งเป็ นหัวใจของแต่ละกิจกรรม ถ้าองค์กรมีบุคลากรที่ดีย่อมเป็ น
พืน้ ฐานและกาลังผลักดันให้เกิดสิง่ ดีๆ ขึน้ ในองค์กรได้ แต่ถา้ ระบบทุกอย่างในองค์กรดี เพียงแต่มี
บุคลากรทีไ่ ม่ดไี ม่เหมาะสม ระบบทีม่ อี ยู่อาจล้มเหลวและส่งผลให้เกิดการล่มสลายขององค์กรได้
ในทีส่ ุด สภาพแวดล้อมของการควบคุมทีด่ จี งึ เป็ นเรื่องเกีย่ วกับการสร้างความตระหนักให้บุคลากร
เกิดจิตสานึกทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ และการสร้างบรรยากาศของการควบคุมโดย
ผูบ้ ริหารระดับสูง (จันทนา สาขากร และคณะ, 2557, หน้า 12-15)
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทุกระดับของกิจการเป็ นผูก้ าหนดแนวทางและข้อกาหนดด้าน
จริยธรรมไว้อย่างชัดเจน มีการสังการ
่
การกระทา การสื่อสารและพฤติกรรมที่ให้ความสาคัญต่อ
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมเพื่อสนับสนุ นการทางานของระบบการควบคุมภายในมี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ข้อห้ามและบทลงโทษที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับกิจการทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับชันในองค์
้
กร มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามจริยธรรม โดยหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงาน
กากับดูแล
หลักการที่ 2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หารและทาหน้ าที่ กากับ
ดูแลและพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คณะกรรมการต้องมีความรู้ ทักษะ เชี่ยวชาญ น่ าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริงจากผูบ้ หิ ารจากผูบ้ ริหาร ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเป็ นสิ่งสาคัญต่อ
บรรยากาศการควบคุม โดยคณะกรรมการบริษทั ต้องมีการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิ เรื่อง
การควบคุมภายในต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความ
เสีย่ ง กิจการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตามผล
หลักการที่ 3 ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจ
ในการสังการและความรั
่
บผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ การ
กากับดูแลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องกาหนดโครงสร้างองค์และสายการรายงานที่
จาเป็ นต่อการว่างแผน การดาเนินการ การควบคุม และประเมินกิจกรรมของกิจการเป็ นระยะ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและการสื่อสารข้อมูล
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หลักการที่ 4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
บริษัทต้องกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิท่จี ะจัดหา พัฒนา และรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน ต้องมีการประเมินความรูค้ วามสามารถและจัดการ
ข้อ บกพร่ องอย่างสม่ า เสมอ ต้อ งมีก ารสร้างแรงจูง ใจให้แก่ บคลลากร โดยการให้รางวัลแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านดีและมีมาตรการจัดการกับบุคคลที่มผี ลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึงต้องสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับชันได้
้ รบั ทราบ
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
บังคับให้บุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมกับกระบวนการควบคุมภายในขององค์กร
โดยคณะกรรมและผูบ้ ริหาร สร้างกลไกลในการสื่อสารและกาหนดให้บุคลากรต้องรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ด้านการควบคุมภายใน รวมทัง้ คณะกรรมการและผูบ้ หิ ารควรกาหนด
การประเมินการวัดผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการสร้างสิง่ จูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสมกับ
พนักงานทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
การประเมิ นความเสี่ยง
กิจการทุกกิจการไม่ว่าจะประกอบธุรกิจประเภทใด เป็ นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือ
ขนาดใหญ่ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดจากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
กับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเป็ นอุปสรรคต่ อการบรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารต้องประเมินความเสีย่ งเป็ นกระบวนการทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงและเกิด
ซ้าอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและผูบ้ ริหารจึงจาเป็ นต้องได้ขอ้ มูลความเสีย่ งทีถ่ ูกต้องและตรงกับ
สภาพความเป็ นจริงในทุกขณะ เพื่อสามารถนาไประบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่นามาเสริมสร้าง
ระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนัน้ องค์กรจึงจาเป็ นต้อง
ประเมินความเสี่ยงและต้องกระทาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (จันทนา สาขากร และคณะ, 2557,
หน้า 16-17)
หลักการที่ 6 องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
6.1 วัตถุประสงค์ด้านการดาเนิ นงาน (Operations Objectives) เป็ นวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานในภาพรวมขององค์กร หรือเป็ นวัตถุประสงค์ระดับกิจการโดยรวมไม่ใช่
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ
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6.2 วัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงิ นต่อบุคลภายนอก (External Financial
Reporting Objectives) เป็ น วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีส ะท้อ นมาตรฐานรายงานการเงิน ของกิจ การ
ขณะนัน้ โดยแสดงให้รายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภา ระผูกพัน
ขององค์กรได้ถูกต้องมีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน (จันทนา สาขากร และคณะ,
2557, หน้า 18)
6.3 วัตถุประสงค์ด้านการรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิ นต่อบุคคลภายนอก (External
Non- Financial Reporting Objectives) การรายงานต่อบุคคลภายนอกสะท้อนรายการและ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ภายใต้ชอ่ งของขอบเขตทีย่ อมรับได้
6.4 วัตถุประสงค์ด้านการรายงานภายใน (Internal Reporting Objectives) เป็ น
วัตถุประสงค์ท่มี ุ่งเน้นให้ขอ้ มูลทางการเงินภายในองค์กรมีความเชื่อถือ โดยมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง
แม่นยาและทันเวลา เพื่อให้ผใู้ ช้ภายในสามารถนาไปใช้ตดั สินใจอย่างเหมาะสม
6.5 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Objectives)
มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับองค์กร
หลักการที่ 7 องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
องค์กรต้องทาความเข้าใจและสามารถระบุค วามเสี่ยงนัน้ ๆ การระบุค วามเสี่ยงต้อง
ครอบคลุมทุกประเด็น โดยควรพิจารณาปฏิบตั สิ มั พันธ์ท่สี าคัญ มีสาเหตุจากปั จจัยอะไร เป็ น
ปั จจัยที่เกิดขึน้ ภายในกิจการหรือเป็ นปั จจัยภายนอก เมื่อสามารถระบุปัจจัยความเสี่ยงได้แล้ว
กิจการต้องนาปั จจัยความเสี่ยงนัน้ มาวิเคราะห์ว่ามีผลกระทบต่อกิจการในขอบเขตเพียงใด โดย
การกาหนดระดับความสาคัญของความเสียหายและโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยงว่ามีหรือไม่ ถ้ามี
มีมากน้อยเพียงใด กิจการต้องมีการกาหนดมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสี่ยง
หรือการตอบสนองความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งหรือหลายวิธกี ารร่วมกัน ได้แก่
การยอมรับความเสี่ยงนัน้ (Acceptance or Tolerate) การลดความเสี่ยง (Reduction or Treat)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance or Terminate) และการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing or
Transfer) (จันทนา สาขากร และคณะ, 2557, หน้า 19)
หลักการที่ 8 องค์กรได้ พิจารณาถึงความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ น
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
กิจการควรประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมการทุจริตต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทารายงานที่
ทุจริตและปกป้ องดูแลทรัพย์สนิ ของกิจการโดยผูบ้ ริหาร นอกจากนี้ผบู้ ริหารคานึงการกระทาคอร์
รัปชันที่อาจเกิดขึ้น ทัง้ จากบุ คคลากรของกิจการและผู้ให้บ ริการที่จ ัด จ้างจากภายนอกที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของกิจการในการบรรลุวตั ถุประสงค์
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หลักการที่ 9 องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อระบบการควบคุมภายใน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม และด้าน
กาหนดทางกฎหมายกิจการต้องประเมิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการ การ
ควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งอาจไม่จาเป็ นต้องมีประสิทธิภาพ เมื่อเงื่อนไข
นัน้ เปลี่ยนแปลงมีนัยสาคัญ ในการประเมินความเสี่ยงคณะกรรมการและผู้บริหารต้องระบุการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการและดาเนินการตามที่
จาเป็ น ดังนัน้ ทุกกิจการจะต้องมีกระบวนการเพื่อระบุและประเมินปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญกับความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงค์
กิ จกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม เป็ นมาตรการที่กาหนดไว้ในนโยบายและวิธปี ฏิบตั งิ านที่ช่วยให้
มันใจว่
่ า มีการปฏิบตั ติ ามการสังการของผู
่
้บริหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวตั ถุประสงค์
กิจกรรมการควบคุมควรได้รบั การนาไปปฏิบตั ใิ นทุกระดับของกิจการ ในขัน้ ตอนการทางาน
ต่างๆ ภายในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงการทางานทีใ่ ช้เทคโนโลยีดว้ ย กิจกรรมการควบคุมอาจ
จัดอยู่ในประเภทการควบคุมเชิงป้ องกันหรือการควบคุมเชิงตรวจจับ การควบคุมโดยคนและการ
ควบคุมโดยอัตโนมัติ กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย
(1.1) การกาหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
(1.2) การสอบทานโดยผูบ้ ริหาร (Management Review)
(1.3) การประมวลผลข้อมูล (Information Processing)
(1.4) การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
(1.5) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
(1.6) ดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Indicators)
(1.7) การจัดทาเอกสารหลักฐาน (Documentation)
(1.8) การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระ (Independent Checks on Performance)
(จันทนา สาขากร และคณะ, 2557, หน้า 20)
หลัก การที่ 10 องค์ ก รมี ม าตรการควบคุ ม ที่ ช่ ว ยลดความเสี่ ย งที่ จ ะไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
องค์กรมีมาตรการควบคุมช่วยให้มนใจว่
ั ่ าได้มปี ฏิบตั ติ ามวิธกี ารตอบสนองเพื่อจัดการและ
ความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและครอบคลุมกระบวนการต่ างๆ อย่างเหมาะสม รวมทัง้
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บริษทั ควรกาหนดให้มกี ารควบคุมภายในทุกระดับองค์กร เช่น ระดับกลุ่มบริษทั หน่ วยธุรกิจสาย
งาน ฝ่ ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
หลักการที่ 11 องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่ วยระบบเทคโนโลยี
เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจและกาหนดการพึง่ พาและเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ทางธุรกิจกิจกรรมการควบคุมอัตโนมัติและการควบคุมทัวไปด้
่ านเทคโนโลยี เพื่อกาหนดการ
ควบคุมให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งได้ถูกออกแบบและนาไปปฏิบตั เิ พื่อ
ช่วยให้มนใจในความครบถ้
ั่
วนความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของกระบวนการทางเทคโนโลยี
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมซึ่งถูกออกแบบและนาไปปฏิบตั ิ
เพื่อจากัดสิทธิการเข้าถึงเทคโนโลยี เป็ นเฉพาะผูใ้ ช้ทไ่ี ด้รบั อนุญาตตามระดับความรับผิดชอบงาน
ของตน และเพื่อปกป้ องสินทรัพย์ของกิจการจากภัยคุกคามภายนอก คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
เลือกพัฒนากิจกรรมการควบให้ครอบคลุมกระบวนการจัดหา พัฒนา และบารุงรักษาเทคโนโลยี
และโครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยี เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมการผูบ้ ริหาร
หลักการที่ 12 องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนด
สิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ
ได้
ฝ่ ายบริหารกาหนดกิจกรรมการควบคุมที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการทางธุรกิจของ
องค์กรและขัน้ ตอนการทางานของพนักงาน ซึ่งมีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมผ่านนโยบาย
ขององค์กร และมีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานและผูบ้ ริหารต่อกิจกรรมการ
ควบคุม โดยบุคลากรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบตามกิจกรรมการควบคุมสามารถดาเนินงานได้ในเวลา
ทีเ่ หมาะสมตามนโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ได้ นอกจากนี้ องค์กรจะต้องทบทวน
มาตรการควบคุมอย่างสม่ าเสมอและแก้ไขเมื่อพบกิจกรรมการควบคุมที่ไม่เพียงพอหรือไม่
เหมาะสม เพื่อให้กจิ กรรมการควบคุมมีความเหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านจริงมากที่สุด โดยใช้
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระ
สารสนเทศและการสื่อสาร
“ สารสนเทศ ” เป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะช่วยให้กจิ การตามความรับผิดชอบของการควบคุม
ภายใน เพื่อสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุค ที่
ผูส้ ามารถได้สารสนเทศทีร่ วดเร็วและถูกต้องจะสามารถช่วงชิงโอกาสก่อนผูอ้ ่นื ผูบ้ ริหารจะได้รบั
หรือจัดทาและใช้สารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องและคุณภาพจากแหล่งข้อมูลทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อ
สนับสนุ นการทางานขององค์ประกอบอื่นๆ ของการควบคุมภายใน สารสนเทศที่ดคี วรมีเนื้อหา
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สาระที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจมีความถูกต้องสมบูรณ์สะท้อนความจริง และต้องมีรายละเอี ยดที่
จาเป็ นครบถ้วน มีความเป็ นปั จจุบนั ทันเวลา และมีความเหมาะสมในการเข้าถึง คือ ง่ายสาหรับ
บุคคลทีม่ อี านาจเข้าถึง แต่ระบบต้องมีการควบคุมป้ องกันสาหรับผูไ้ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง
“ การสื่อสาร ” เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องและซ้ าๆ เพื่อให้แบ่งปั นและ
ได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ น การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเป็ นวิธกี ารให้และรับข้อมูลภายในองค์กร
ทัง้ จากระดับล่างขึน้ บน บนลงล่าง และทัวทั
่ ง้ กิจการ จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กบั บุคลากรอย่าง
ชัดเจนจากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ว่าการควบคุมเป็ นเรื่องสาคัญและเป็ นความ
รับผิดชอบของทุกคน ส่วนการสื่อสารภายนอกมี 2 ลักษณะ คือ การช่วยให้องค์กรทราบข้อมูล
จากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการและยังช่วยสื่อสารข้อมูลให้บุคคลภายนอกตามข้อกาหนด
และคาดหวังการติดต่อสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร จาเป็ นการประเมินเป็ นระยะๆ
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อทราบประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของระบบการสื่อสารที่องค์กรใช้อยู่
(สภาวิชาชีพบัญชีพระราชูปถัมภ์ , คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี, 2560 หน้า
142-144)
หลักการที่13 องค์กรมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
องค์กรควรมีการกาหนดกระบวนการเพื่อระบุสารสนเทศที่จาเป็ นและที่คาดหวัง เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการทาหน้าทีอ่ งค์ประกอบการควบคุมภายในและภายนอกองค์กรทีม่ คี ุณภาพ
และเกีย่ วข้องต่องาน เพื่อสนับสนุนงานด้านการควบคุมภายใน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
หลักการที่ 14 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิ ดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
มีการวางกระบวนการในการสื่อสารสนเทศข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นอย่าง
ยิ่งเพื่อให้บุ คลากรทุกคนเข้าใจและทาหน้ าที่ของการควบคุ มภายในที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
นอกจากนี้ องค์กรควรจัดให้มชี ่องว่างทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้บุคคลต่างๆ
ภายในบริษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทได้อย่าง
ปลอดภัย
หลักการที่ 15 องค์กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
องค์กรต้องมีกระบวนการในการสื่อสารสนเทศข้อมู ลที่เกี่ยวข้องอย่ างทันเวลาให้กบั
บุคคลภายนอก รวมถึงผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน เจ้าของ หน่ วยงานที่มอี านาจในการกากับดูแล ลูกค้า
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นักวิเคราะห์การเงินและส่วนบุคคลภายนอกอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
แยกต่างหาก เช่น สายด่วนการแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็ นกลไกลป้ องกันข้อผิดพลาด เพื่อรับข้อมูลจากผู้
ไม่ประสงค์ออกนามหรือเป็ นความลับ เมื่อช่องทางตามปกติไม่สามารถดาเนินการได้หรือไม่มี
ประสิทธิผล เพื่อเป็ นการสนับสนุนการควบคุมภายใน
กิ จกรรมการติ ดตาม
ระบบการควบคุมในกิจกรรมมักมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มคี วามสมบูรณ์และเหมาะสม
ตลอดกาล วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกิจการก็อาจเปลี่ยนตาม
กาลเวลาได้เช่นกัน นอกจากนี้ การควบคุมภายในอาจมีประสิทธิผลลดลงหรือล้าสมัย ไม่ได้
นาไปใช้ในลักษณะตามที่ได้เลือกพัฒนาไว้อกี ต่อไป หรืออาจไม่เพียงพอต่ อการสนับสนุ นการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ใหม่หรือที่ปรับปรุง กิจกรรมการติดตามผลถูกเลือกพัฒนาและนาไป
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เชือ่ มันว่าองค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์กรประกอบการควบคุมภายใน
แต่ละองค์ประกอบยังคง มีปรากฎและทาหน้าที่อยู่ หรือไม่หรือจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมติดตามผลให้ข้อมูลที่มคี ุณค่าสาหรับผู้บริหารที่จะนาไปใช้มคี วามมันใจพิ
่
จารณาว่า
ระบบการควบคุมภายในยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถจัดการกับความเสี่ยงใหม่ได้และมี
ประสิทธิภาพอยู่ (สภาวิชาชีพบัญชีพระราชูปถัมภ์ , คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบ
บัญชี, 2560 หน้า 163-165)
หลักการที่ 16 องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า
การควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
องค์การควรจัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดย
การประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน สาหรับการประเมินโดย
ผูต้ รวจสอบภายในการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่ อบุคคลที่รบั ผิ ดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
องค์กรจะต้องจัดทารายงานการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างการปฏิบตั ิจริงกับประมาณการหรือแผนงานอย่ า งไร มีส าเหตุ จากอะไร และใครเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบ นาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการต่อไป
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ธีร์ หลักฐาน (2560) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ
การจ่ายเงิน และการบันทึก ของบริษทั สิง่ ทอ ABC จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ การจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ของบริษทั
สิง่ ทอ ABC จากัด (มหาชน) เปรียบเทียบกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO
2013) โดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-Structured Interview)
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการรวบรวมเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ข้อมูล
ของการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ ริหารกับพนักงานปฏิบตั หิ น้าที่ จานวน 14 ท่าน เพื่อทราบถึงวิธกี าร
ปฏิบตั ิและการบริหารของการบริหารการควบคุมภายในด้านการจัดซื้อ การบริหารจ่ายเงิน
การบันทึกบัญชี และองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบตั ขิ องบริษทั มี
ความสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ 1. ด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษทั มีการยึดมันต่
่ อความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดาเนินงาน
ของธุรกิจ โดยคณะกรรมการทาหน้าทีก่ ารกากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุม
ภายในได้ดี ถึงแม้ว่ากรรมการบางท่านจะเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั โครงสร้างขององค์กรมีความ
เหมาะสม ทุกคนภายในองค์กรมีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการควบคุมภายใน มีการจูงใจและพัฒนา
พนักงานทีด่ ถี งึ แม้จะมีอตั ราการลาออกของพนักงานค่อนข้างสูง 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง
มีการระบุวตั ถุประสงค์ท่ชี ดั เจนเพียงพอ ระบุและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องและการ
บริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ และมีการประเมินการเปลีย่ นแปลงของความ
เสี่ยงอยู่สม่ าเสมอ 3. ด้านกิจกรรมการควบคุม บริษัทได้มีการเลือกและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี และมีการจัดให้มกี จิ กรรมควบคุมผ่านทางนโยบายทีส่ ามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ 4. ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทได้มีการจัดการสารสนเทศที่จาเป็ นอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม 5. ด้านการ
ติดตามและประเมินผลบริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องสม่ าเสมอ
มีการสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มตี ่อผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทั ได้ทนั เวลา
ยอดบุญ ลิม่ อรุณ (2554) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่อง สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการ
ตระหนักถึงการปฏิบตั งิ านที่น่าเชื่อถือของพนักงานสายงานรองผูว้ ่าการบัญชีและการเงินก าร
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์ การนาหลักการจัดการความ
เสีย่ งมาใช้เพื่อให้เกิดความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่ากิจการจะบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่องความ
เชื่อได้ของการายงาน โดยมีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ COSO
ERM หากทราบปั จจัยของสภาพแวดล้อมภายในทีส่ ่งผลให้แต่ละบุคคลสามารถตระหนักถึงการ
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ปฏิบตั งิ านที่น่าเชื่อถือได้และความสาคัญกับปั จจัยนัน้ เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลดีในระยะ
ยาวควบคู่ไปกับการจัดการความเสีย่ งในขันตอนอื
้
่นๆ ได้ โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ บันได (Stepwise Multiple Regression Analysis) และใช้ขอ้ มูลเชิงสารวจเกีย่ วกับความ
คิดเห็นของพนักงานสายงานรองผูว้ ่าการบัญชีและการเงินการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
สานักงานใหญ่ เกี่ยวกับปั จจัยของสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรและประเมินตนเองของ
พนักงานผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคนมีการตระหนักถึงความน่ าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง จากผลการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมภายในโดยรวมที่ส่งผลต่อการ
ตระหนักถึงการปฏิบตั ิงานที่น่าเชื่อถือ คือ ปั จจัยด้านความรู้ค วามสามารถของพนักงานกับ
ผู้บ ริห าร และด้า นของความซื่อตรงและจริยธรรม ซึ่ง มีค วามสัมพันธ์อ ยู่ในระดับปานกลาง
ในขณะทีป่ ั จจัยด้านบทบาทของคณะกรรมการในองค์กรโดยรวมนัน้ มีการส่งผลต่อการตระหนัก
ถึงการปฏิบตั งิ านทีน่ ่าเชือ่ ถือน้อยทีส่ ุด โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางถึงต่า
พรพรรณ ถาวรล้าเลิศ (2551) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การการควบคุมภายใน
เบือ้ งต้นระบบการจัดหาสินค้าและระบบการบริหารจัดการพัสดุ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในระบบการควบคุมภายในด้านการจัดหาและการบริหารจัดการพัสดุของบริษทั
รัฐวิสาหกิจ จากัด และข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
แนวทางการควบคุมภายในที่ดี โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้
ทาการเก็บและรวบรวมข้อมูลจากทาแบบสัมภาษณ์ มีจานวน 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์ดา้ นการ
จัดซื้อจัดจ้างและแบบสัมภาษณ์ด้านการบริหารจัดการพัสดุ โดยจะเป็ นการสัมภาษณ์พนักงาน
ระดับเจ้าหน้าที่และระดับผูจ้ ดั การที่รบั ผิดชอบฝ่ าย/แผนกนัน้ ๆ ในองค์กร จะเป็ นแผนกจัดซื้อ
จานวน 2 ท่าน จากพนักงานทัง้ หมด 4 ท่าน และฝ่ ายบริหารสานักงานจานวน 2 ท่าน จาก
พนักงานทัง้ หมด 3 ท่าน และได้ทาการศึกษาระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และเสนอ
แนวทางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยใช้วธิ ีการพรรณนา จากผลการศึกษาพบว่า
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผจู้ ดั การและเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร ของทัง้ 2 ฝ่ ายสามารถตอบ
คาถามเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางวิธีการปฏิบตั ิท่ใี ช้และเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ค่อนข้างเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในมุมของแผนกจัดซื้อ สรุปได้ว่า ระบบการควบคุม
ภายในในองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ เรื่องทัวไป
่ การกาหนดความต้องการ และการจัดหา ไม่มี
ปั ญหา และมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับในมุมมองของแผนกบริหารสานักงานว่า
ระบบการควบคุมภายในในองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ การตรวจจับ การควบคุมและการเก็บรักษา
และจาหน่ายพัสดุ ไม่มปี ั ญหา ยกเว้นเรื่องสถานทีจ่ ดั เก็บพัสดุท่ีไม่เพียงพอ และมีประสิทธิผลอยู่
ในระดับกลาง ส่วนเรื่องเสนอแนะ ระบบของการควบคุมภายในในองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ เรื่อง
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ทัวไป
่ การกาหนดความต้องการ การจัดหา การตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาและการ
จาหน่ ายพัสดุ มีปัญหาในระเบียบที่ใ ช้ปฏิบตั ทิ ่ไี ม่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับแนวทางการควบคุม
ภายในตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
กัญญา พันธุ์สกุล (2550) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่อง การประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั แห่งหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทาการศึกษาและประเมินถึงประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO และความรู้สกึ
ถึงทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานต่อการทางาน การนาข้อเสนอแนะ ความรู้ แนวคิดที่
ได้จาการศึกษาครัง้ นี้ เสนอเป็ นแนวทางในการที่จะวางแผนพัฒนาระบบของการทางานต่างๆ
ของบริษทั ต่อไป การวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการของพนักงานในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของทางบริษทั โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างปลายเปิ ดให้เป็ นไปตามแนวทางเดียวกัน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับการบริหารและปฏิบตั กิ าร โดยระดับ
บริหารมีจานวน 3 ท่าน ระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็ นหัวหน้าส่วนงาน 4 ท่านและพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
1 ท่าน รวมประชากรทัง้ หมดจานวน 12 ท่าน จากผลการศึกษาพบว่า บริษทั ที่ทาการศึกษานี้
ยังขาดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี ทัง้ ในด้านของการจัดองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การสังการ
่
การควบคุม การติดตามผล ระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงนโยบาย ขันตอนการท
้
างานทีม่ ี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลทีย่ งั มีไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร ปั ญหากับอุปสรรค ซึ่งมีความ
เสีย่ งอยู่มาก ควรทีจ่ ะได้รบั การปรับปรุงแก้ไขและเพิม่ ระบบการตรวจสอบติดตามประเมินผลให้
มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการขัน้ ตอนการทางาน กฎเกณฑ์ท่มี มี าตรฐานและมีนโยบายในการทางานที่
ชัดเจน ก็สามารถช่วยลดปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานลงได้
ปั ญจรัตน์ ประเสริฐวณิช (2545) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับเรื่อง วิธกี ารควบคุมภายในตามแนวคิด
ทาง COSO : องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุมสาหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในด้านองค์ประกอบเรื่องสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในธุรกิจพัฒนาอสัง หาริมทรัพย์ ตามแนวทางของ COSO และวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบตั งิ านในระบบ
การควบคุมภายใน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปั ญหาที่พบ โดยใช้แบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณีย์ไปยัง ผู้อานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน จ านวน 23 บริษัท ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามที่สมบูรณ์นาไปใช้ในการวิเคราะห์ จานวน 12 ชุด จากแบบสอบถามที่ส่ง 23 ชุด
คิดเป็ น 52% เพื่อศึกษาและประเมินความพอเพียงและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่เป็ นองค์ประกอบเรื่องสิง่ แวดล้อมของการควบคุมธุรกิจในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวทาง COSO และวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบ ัติงานของการ
ควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ของผูป้ ฏิบตั แิ ละการสัมภาษณ์ผตู้ รวจสอบภายในเพิม่ เติมเกีย่ วกับผลสรุป
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ที่ได้จากแบบสอบถามในบางเรื่องเพื่อให้แน่ ใจว่า ผลการศึกษาที่ได้ร ับจากใช้แบบสอบถาม
ถูกต้อง การสัมภาษณ์ผตู้ รวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง จานวน 5 ท่าน (4 บริษทั )
จากผลการศึก ษาพบว่ า บริษัท ที่ศ ึก ษาส่ ว นใหญ่ มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง เป็ น เรื่อ ง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภ าพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ
COSO แต่จะมีประเด็นทีบ่ างบริษทั ควรปรับปรุง คือ ไม่มคี าอธิบายลักษณะงานเป็ นลายลักษณ์
อักษรและไม่มหี ลักปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้แน่ นอน ควรจะมีการจัดทาคาอธิบายลักษณะงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ครบทุกตาแหน่ งอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบตั งิ านรับทราบและเข้าใจ
อย่างชัดเจนถึงขอบเขตงานของอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหาร
บางองค์กรไม่เห็นความสาคัญของการควบคุมภายใน ทาให้ระบบการควบคุมภายในทีม่ อี ยู่ได้รบั
การตอบสนองจากผูป้ ฏิบตั งิ านเท่าทีค่ วร ผูบ้ ริหารขององค์กรควรมีทศั นคติทด่ี แี ละสนับสนุนให้มี
การควบคุมภายใน เพื่อขจัดหรือลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียใดๆ ต่อองค์กร
และทาให้มคี วามเชือ่ มันว่
่ าองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีว่ างไว้
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในที่พบในการศึกษาก่อน
หน้านี้ มีทงั ้ ที่สอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO จึงทา
ให้ผู้ว ิจ ัย มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาเปรีย บเทีย บระบบการควบคุม ภายใน บริษัท ABC จ ากัด
ซึ่งเป็ นธุรกิจในครอบครัวกับแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO เพื่อนาความรูท้ ไ่ี ด้จาก
การวิจยั เสนอเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษทั ต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO ของบริษัท ABC
จากัด ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะเป็ นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) คณะกรรมและผู้บริหารบริษัทกับผู้บริหารเจ้าหน้ าที่ระดับ
ผูจ้ ดั การที่รบั ผิดชอบฝ่ าย/แผนกนัน้ ๆ ในบริษทั เพื่อสารวจและศึกษาระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ทีป่ ฏิบตั ใิ นปั จจุบนั เป็ นไปตามสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เหมาะสมควบถ้วนหรือไม่เพียงใด รวมถึงปั ญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึน้ พร้อมเสนอ
และแนวทางในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากเป็ นกรณีศกึ ษา จึงใช้ผู้ถูกสัมภาษณ์ท่สี มั ภาษณ์ทงั ้ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ผู้ถูก
สัม ภาษณ์ หมายถึง กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ 1 ท่ า น และระดับ ผู้จ ัด การแผนกที่ส่ ว นดู แ ล
รับผิดชอบในแผนกที่ตวั เองดูแล แผนกผูจ้ ดั การทัวไป
่ 1 ท่าน แผนกผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ 1 ท่าน
แผนกผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล 1 ท่าน แผนกผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 1 ท่าน และแผนกผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1
ท่าน รวมผูถ้ ูกสัมภาษณ์ทงั ้ หมด 6 ท่าน (ภาคผนวก ข รายละเอียดผูใ้ ห้สมั ภาษณ์)

เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการทาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ แบบสัมภาษณ์ 1
ชุด ตามกลุ่มตัวอย่าง
แบบสัมภาษณ์ ด้านการเปรียบเทียบแนวคิ ดด้านการควบคุมภายในของ COSO
สาหรับการเก็บข้อมูลจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูจ้ ดั การแผนก โดยแบบสัมภาษณ์สาหรับ
กลุ่ ม ตัว อย่างผู้ว ิจยั ได้อ้างอิง จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประยุกต์
ซึ่งมีท่มี าจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อทา
การเก็บรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผูบ้ ริหารในองค์กร เกี่ยวกับการควบคุม
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ภายใน ระบบการควบคุมภายในขององค์กรว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างไร มีความครบถ้วนและเพียงพอ
หรือไม่ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนนี้จะถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ตาแหน่ ง เพศ
สถานภาพ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ศาสนา ระยะเวลาการทางาน
ส่วนที่ 2 แบบประเมิ นองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ข้อมูลส่วนนี้จะเป็ นแบบสอบถามที่จะประเมินถึงระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ABC จ ากัด ว่า มีห รือไม่ ลัก ษณะข้อ ค าถามแบบปิ ด (Close ended question) โดยค าถามจะ
ประกอบไปด้วย
1. การป้ องกัน บริหาร จัดการความเสีย่ งหรือความเสียหายต่างๆ เป็ นไปตามแนวคิด
ด้านการควบคุมภายในของ COSO
2. การควบคุมของบริษทั เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็ นอย่างไร

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) มีทม่ี าจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Interview) โดยทาการสัมภาษณ์บุคคลดังนี้
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูจ้ ดั การแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบนัน้ ๆ ในบริษทั
เพื่อให้ทราบถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและวิธกี ารปฏิบตั งิ านว่ามีขนตอนอย่
ั้
างไร
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูจ้ ดั การแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบนัน้ ๆ ในบริษทั
เพื่อทราบถึงวิธกี าร ข้อสังเกต และปั ญหาในการเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ
ระบบนัน้ ๆ
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาจากบทความเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
- การควบคุมภายในตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) ของ โคโซ่ (COSO)
- กรอบการควบคุมภายในแบบบรูณาการ (COSO)
- แนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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- ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
วิธกี ารเลือกสัมภาษณ์กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูจ้ ดั การแผนก โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าทาการ
สัมภาษณ์ ณ บริษทั ABC จากัด ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กุมภาพนธ์ 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ABC จากัด จากการศึกษาในบทที่
2 เกี่ยวกับโครงสร้าง ขัน้ ตอนการดาเนินงาน และวิธกี ารปฏิบตั ใิ นองค์กรกับการควบคุมภายใน
ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2. เปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ABC จากัด จากแบบสัมภาษณ์
กรรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละผู้จ ัด การแต่ แ ผนก 6 ท่ า น กับ การควบคุ ม ภายในตามระเบียบ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลของการวิจยั การศึก ษาศึกษาเปรีย บเทียบแนวคิดด้า นการควบคุม
ภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายใน บริษัท ABC จากัด จากข้อมูลที่ได้จากการ
สัม ภาษณ์ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ผู้จ ัด การทัวไป
่ ผู้จ ัด การฝ่ ายจัด ซื้อ ผู้จ ัด การฝ่ ายบุค คล
ผู้จ ัด การฝ่ ายผลิต และผู้จ ัด การฝ่ ายขาย ประกอบกับ การสังเกตการณ์ การศึก ษาระเบียบ
ข้อบังคับ ขัน้ ตอนการบริหารงานของ บริษทั ABC จากัด เพื่อสารวจและศึกษาระบบการควบคุม
ภายในของ ABC จากัด ที่ปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั เป็ นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) พ.ศ. 2556 อย่ า งเหมาะสมครบถ้ ว นหรือ ไม่
ข้อ บกพร่ อ งที่เ กิด ขึ้น พร้อ มเสนอแนะแนวทางในการปรับ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสมต่อไป โดยผลการศึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรีย บเทีย บแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุม
ภายใน บริษทั ABC จากัด
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์ ก รแสดงถึ ง ความยึ ด มัน่ ในคุ ณ ค่ า ของความซื่ อ ตรง (Integrity) และ
จริ ยธรรม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
กาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิ
ทีอ่ ยู่บนหลักความซื่อตรง และ
การรักษาจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และ 
บริษทั มีการจัดทาคู่มอื การกากับดูแล
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
กิจการทีด่ ี ซึ่งกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
นโยบาย จริย ธรรมในการด าเนิ น
ธุ ร กิ จ จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก

ใช่ ไม่ใช่



1.2 มีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ
ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม 
(Code of Conduct) สาหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ หมาะสม

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ไว้อย่างชัดเจนและได้ประกาศใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของบริษทั
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อ คู่ ค้า
แ ล ะ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ด้ ว ย ค วา ม
ซื่อ สัต ย์แ ละเป็ น ธรรม โดยก าหนด
วิธีก ารและขัน้ ตอนการปฏิบ ัติง าน
อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ได้กาหนด
กระบวนการควบคุ ม การผลิ ต และ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า กระบวนการ
รั บ ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย นจ าก ลู ก ค้ า ก า ร
ประเมิ น ความพึง พอใจของลู ก ค้ า
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ISO
ในด้า นต่ างๆ กระบวนการประเมิน
ผู้ข ายวัต ถุ ดิบ และการช าระเงินแก่
ผูข้ ายตามกาหนด

บริษัท มีก ารจัด ทาข้อพึงปฏิบตั ิทาง
จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
เป็ น ลายลักษณ์ อ ักษรซึ่ง อนุ มตั ิโดย
กรรมการผูจ้ ดั การซึ่งเป็ นแนวทางใน
การประพฤติค วบคู่ ไ ปกับ ระเบีย บ
ข้ อ บัง คับ การท างาน กฎระเบี ย บ
ข้อก าหนด ค าสัง่ และประกาศของ
บริษทั โดยบริษทั มุ่งหวังให้ผบู้ ริหาร
และพ นั ก ง านพั ฒ นา และซึ ม ซั บ
วัฒนธรรมการทางาน สร้างความพึง
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ใช่ ไม่ใช่

1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริหารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ง
รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอั
่ นทา
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร



1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมี
การฝ่ าฝืน ข้อกาหนดข้างต้น



1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและ
บทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลง
นามรับทราบ ข้อกาหนดและ



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
พอใจให้ผบู้ ริหารและพนักงาน คานึง
ความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ใน
การทางาน
บริษัท ได้ร ับ การรับ รองเป็ นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต และมีการจัดทา
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและติด
สิน บนเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ่ง ให้
ผูบ้ ริหาร พนักงาน บุคลากรทุกระดับ
ตะหนักให้ความสาคัญและมีจติ สานึก
ในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชันทุ
่ ก
รูปแบบ รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบ ัติง านมีการปฏิบตั ิตาม
อ ย่ า ง สม่ าเสมอ ตลอดจนเคารพ
ขนบธรรมเนี ยมจารีต ประเพณี และ
วัฒนธรรมดีงาม ทัง้ นี้การปฏิบตั งิ าน
ของผู้บ ริห ารและพนัก งาน เป็ น ไป
ตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านที่กาหนด ซึ่งมี
การกาหนดให้มีการตรวจสอบ และ
อนุมตั เิ พื่อป้ องกันการทุจริต
มี บ ทลงโทษก าหนดในข้ อ บั ง คั บ
เกี่ย วกับ การท างาน นโยบายและ
จรรยาบรรณของบริ ษั ท และคู่ มื อ
พนักงาน
มีก ารสื่อสารข้อกาหนด บทลงโทษ
และสื่อสารนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คน
รับ ทราบ เมื่อ เข้า ท างานกับ บริษัท
และการอบรมโดยฝ่ ายทรัพ ยากร
บุคคล ซึ่งตรงนี้บริษทั ให้ความสาคัญ

27
คาถาม
บทลงโทษเป็ นประจาทุกปี
รวมทัง้ มีการเผยแพร่ Code of
Conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผล
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)

ใช่ ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
พนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ เพราะ
พนั ก งานใหม่ ย ั ง ไม่ รู้ ข้ อ ก าหนด
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ของบริษัทที่
กาหนดขึน้



บริษัทกาหนดนโยบายและระเบีย บ
วิธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรและใช้ในการปฏิบตั งิ าน ตลอด
จ น ถึ ง ก ารมี ผู้ ต รวจ สอบภายใน
ดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ ายบริหาร และ
ฝ่ ายต่ า งๆ จะมีก ารประชุม ร่ ว มกัน
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ ซึ่งเนื้อหา
จะครอบคลุมถึงเรื่องการสอบทานใน
ส่วน Code of Conduct
มีอ งค์ก รอิส ระอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งมา
เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , บริษทั
ตรวจสอบบัญชี รับรองให้

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหาร
และพนักงาน



1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญที่
เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร



1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบ
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ ความซื่ อ ตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถ

ตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลา
ทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถ


ผูบ้ ริหารจัดการแผนกต่างๆสามารถ
แจ้ง ต่ อ ที่ป ระชุมเมื่อมีข้อสงสัยหรือ
พบการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นตามข้อกาหนด
การทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ข้อกาหนด
ต่างๆ ของบริษทั รวมไปถึง Code of
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ใช่ ไม่ใช่
ลงโทษหรือ จัด การกับ การฝ่ าฝื น
ได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลา
อันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาทีข่ ดั ต่อหลัก 
ความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Conduct ถือ เป็ น การไม่ ป ฏิบ ัติต าม
เงื่อนไขการจ้างงาน จะมีการลงโทษ
ตามขันตอน
้
บริษทั จะแก้ไขการกระทาทีข่ ดั ต่อหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ทันทีท่มี ีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยฝ่ าย
บริหารเป็ นผูด้ าเนินการการแก้ไข ถ้า
หากขัดต่อหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณของบริษทั

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับ ดูแ ล
(Oversight) และพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
 บริษัทก าหนดอ านาจหน้ าที่และความ
คณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร
รับผิดชอบของคณะกรรมการผู้จ ัดการ
โดยได้สงวนสิทธิอ์ านาจเฉพาะของ
ใหญ่ ไว้ อย่ างชัดเจนเป็ นลายลั ก ษณ์
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
อักษร โดยการตรวจสอบและสอบทาน
การดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ กล่ าวคื อ คณะกรรมการ
ผู้จ ัดการใหญ่ กบั ผู้บริหารจะตรวจสอบ
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ด้วยกัน เพราะว่า
บริษัทดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว เป็ น
บริษทั จากัดไม่ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั
มหาชน ซึ่งมีความแตกต่างกับบริษัทที่
จดทะเบียนเป็ นมหาชน ที่คณะกรรมการ
ต้องแยกหน้ าที่ออกจากฝ่ ายบริหารใน
การกากับควบคุม
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี าร 
บริษทั กาหนดให้มเี ป้ าหมายและแผนการ
กาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
ด าเนิ นธุ รกิจของบริษัททุ กปี เพื่อเป็ น
ทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
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แนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน

ใช่ ไม่ใช่

2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั
กาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาททีส่ าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั
ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรู้
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมี
ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอคาแนะนา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
และพนั กงาน อี กทัง้ บริ ษั ทยัง มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เพื่ อให้ เชื่ อมั น่ ว่ าการปฏิ บ ั ติ งานของ
พนักงานในบริษทั ไปทิศทางเดียวกัน
บริษัทเป็ นธุ รกิจแบบครอบครัว ที่เป็ น
รู ปแบบบริษัทจ ากัด ไม่ ได้ เป็ นธุ รกิจ
ขนาดใหญ่ ท่เี ป็ นรูปแบบมหาชน ที่ต้อง
ใช้กฎหมาย กฎบัตร คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษทั จะ
ให้ผบู้ ริหารทาหน้าที่ส่งเสริมบรรยากาศ
ของการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั จะไม่ใช้คณะกรรมการตรวจสอบ
อิสระจากภายนอก
ข้อ 2.3

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้
ความสามารถน่ า เชื่อ ถื อ และมี
ความเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ั ติ
หน้ า ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
ไม่มคี วามสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้
ดุ ล ยพินิ จ และปฏิบ ัติห น้ า ที่ อ ย่ า ง
เป็ น อิส ระ ในจ านวนที่เ หมาะสม
เพียงพอ



ข้อ 2.3
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ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
2.6 คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลการ
 ข้อ 2.3
พัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุม
ภายในองค์ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุม ข้อมูลการสื่อสารและ
การติดตาม
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการ สั ่ง
การและ ความรับผิ ดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้าง 
บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด โครงสร้ า งของ
องค์กรทีส่ นับสนุนการบรรลุ
องค์กร โดยแบ่ งแยกเป็ นส่ วนงานที่
วัตถุประสงค์ของบริษทั โดย
สาคัญ เพื่อแบ่งแยกการบริหารงานใน
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทาง
ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
ธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัด
กับสภาพธุรกิจของบริษัท การบันทึก
ให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมี
บั ญ ชี และการตรวจสอบรายการ
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่
ไตรมาสละ 1 ครัง้ และให้รายงานตรง
ในส่ ว นงานที่ส าคัญ ซึ่ง ท าให้เกิด
ต่อคณะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี
งานตรวจสอบภายในทีข่ น้ึ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบและมีสายการ
รายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการ 
บริษัทได้มีการจัดโครงสร้ างองค์ กร
รายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึง
และก าหนดสายการรายงานซึ่ งแบ่ ง
ความเหมาะสมเกีย่ วกับอานาจ
ส่วนงานอย่างเป็ นระบบ มีโครงสร้าง
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ
ส าหรั บ แต่ ล ะสายงานที่ มี ส ายการ
สื่อสารข้อมูล
บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ช ัด เจน นอกจากนี้
เอกสารค าบรรยายลั ก ษณะ (Job

31
คาถาม

ใช่ ไม่ใช่

3.3 มีการกาหนดมอบหมายและจากัด 
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
Description) ได้ ร ะบุ ห น้ า ที่ ความ
รับผิดชอบ และผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้
พนักงานทราบถึงหน้าทีข่ องตนเอง
บริษทั มีการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง
ผู้ บริ หารและพนั กงานไว้ ตามคู่ มื อ
อ านาจด าเนิ นการและระเบีย บการ
ปฏิบตั ิ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิ 
บริษัท ให้ค วามส าคัญ ของทรัพย์กร
เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษา
บุ ค คล ทัง้ ในด้า นการจัดหา พัฒนา
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
และรักษาบุค ลากร เพื่อให้บุค ลากร
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมี
ของบริษทั สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
กระบวนการสอบทานนโยบายและ
มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใน
วิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ
การเติบโตก้าวหน้าในองค์กร นอกจากนี้
บริษทั ยังมีการกาหนดหลักปฏิบตั ติ ่อ
พนักงานในหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจว่า จะปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
ทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถและศั ก ยภาพของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัด
อบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม
เ ป็ น ต้ น ร ว ม ถึ ง พ ย า ย า ม ส ร้ า ง
แรงจู ง ใจ เช่ น โบนั ส การปรั บ
เงินเดือน เป็ นต้น เพื่อให้พนักงานทีม่ ี

32
คาถาม

ใช่ ไม่ใช่

4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผล

การปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือ
รางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อ
บุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุ
เป้ าหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทราบ

4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหา
หรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาด
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่าง
ทันเวลา



4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา 
และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกคน เช่นการจัดระบบทีป่ รึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ความรู้ ความสามารถสู ง ให้ ค งอยู่ ก ับ
บริษทั เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บ ริหารและพนักงานทุ กปี ซึ่ง
ผลการประเมิน นัน้ จะใช้เ ป็ น ข้อ มู ล
ประกอบการพิ จ ารณาการเลื่ อน
ตาแหน่ ง การปรับเงินเดือน การจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส ตลอด
การจัดท าแผนฝึ ก อบรมและพัฒ นา
ให้ก ับ ผู้บ ริหารและพนักงาน โดยการ
สื่อสารให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
ผ่านการประชุม
บริษัทมีแผนดาเนินงานในการสรรหา
และคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถให้มาทางานให้แก่บริษัท
อย่ างต่ อเนื่ อง โดยมีการร่ วมงานกับ
หน่ วยงานรัฐบาลที่เกีย่ วกับแรงงานและ
สถานศึกษาในเขตใกล้เคียงกับบริษัท
ให้ส่งผูห้ างานและผูจ้ บการศึกษามาร่วม
งานกับบริษทั นอกจากนี้บริษทั ยังมีการ
กาหนดแนวปฏิบตั กิ รณีท่ขี าดบุคลากร
ได้แก่ การมอบหมายให้หวั หน้างานเป็ น
ผู้รบั ผิดชอบงานแทน และยังมีการจัด
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนั กงานในฝ่ าย
ต่างๆ เพื่อให้สามารถทางานทดแทนกัน
ได้ ในกรณีทม่ี พี นักงานบางคนลาออก
บริษทั ได้มกี ารจัดอบรมและส่งผูบ้ ริหาร
และพนักงานเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ เพื่อ
พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ
พนั ก งาน และกระบวนการรั ก ษา
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4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการ
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
(succession plan) ทีส่ าคัญ

ใช่ ไม่ใช่



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
พนั ก งานทุ กคน โดยการจั ด ให้ มี
สวัสดิการด้านต่างๆและแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
บริษทั เป็ นธุรกิจแบบครอบครัว จึงไม่มี
แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตาแหน่ งที่สาคัญของบริษทั โดยเฉพาะ
ตาแห่ง คณะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมี
บริษทั กาหนดให้พนักงานปฏิบตั ติ าม

กระบวนการและการสื่อสารเชิง
Code of Conduct ข้อบังคับเกีย่ วกับ
บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
การทางาน และขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ าน
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
มาตรฐาน อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั
และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
ได้ส่อื สารและให้ความรู้แก่พนักงาน
กระบวนการปฏิบตั ใิ นกรณีทจ่ี าเป็ น
เพื่อ ให้ค วามสาคัญ ในการเป็ นส่วน
หนึ่งของระบบการควบคุมภายในทีด่ ี
ซึ่งผูท้ ่ลี ะเว้นหรือละเมิดต่อข้อกาหนด
จะถู ก ลงทางวินั ย อย่ า งเป็ นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้ต รวจ
สอบภายใน ซึ่ง เป็ น ผู้บ ริห ารแต่ ล ะ
แผนก ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของแผนกที่ตนเองมี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล ถ้าเกิดเหตุการณ์
หรือผิดพลาดอะไร ผู้บริหารจัดการ
แต่ละแผนก สามารถสังการแก้
่
ไขได้
ทันที
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ใช่ ไม่ใช่
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนด 
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการ
ปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมิน 
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถ
เชือ่ มโยงกับความสาเร็จของหน้าที่
ใ น ก า รปฏิ บ ั ติ ต าม การควบคุ ม
ภายในด้วย

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้

พิจารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดัน
ทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บ ริ ษั ท มี ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ประเมิน ผลงานประจ าปี โดยมีการ
ประเมินการปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายและ
ตัว ชี้ว ัด ผลงาน ซึ่ ง อ้ า งอิง จาก KPI
ของแต่ละฝ่ ายเป็ นประจาทุกเดือน มี
การจัด ให้พ นักงานและผู้บ ริห ารได้
ทราบและปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
บริษัท สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมีก าร
ปฏิบ ัติง านอย่ า งเต็มความสามารถ
โดยบริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั งิ านพนักงานทุกสิ้นปี โดยนา
ผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณา
การปรับเงินเดือนและโบนัสประจาปี
เพื่อเป็ นการสร้างแรงกระตุ้นในการ
ทางานต่างๆของพนักงาน
บริษทั มีตวั ชีว้ ดั ที่แยกในแต่ละแผนก
ปรั บ ให้ เ หมาะสมในแต่ ล ะหน้ า ที่
ไม่ได้ตงั ้ โดนพลการ เช่น ฝ่ ายขายจะ
มีลายลักอักษรซึ่งเป็ นตัวเลขของเป้ า
ที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งยอดขายในแต่ละเขต จะ
ไม่เหมือนกัน

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน 
รายงานทางการเงิน ของบริษัท ได้
การบัญ ชีท่ีร ับ รองโดยทัว่ ไป และ
จ้า งบริษัท รับ ท าบัญ ชีจ ากข้า งนอก
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
จัดการดูแล ซึ่งได้แสดงความเห็นว่า
แสดงได้วา่ รายการในรายงาน
งบการเงินบริษทั เป็ นไปตามมาตรฐาน
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ทางการเงินมีตวั คนจริง ครบถ้วน
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
6.2 บริษทั กาหนดภาระสาคัญของ

รายการทางการเงิน โดยพิจารณา
ถังปั จจัยทีส่ าคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั

สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงาน
ของบริษทั อย่างแท้จริง

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสาร
นโยบายการบริห ารความเสี่ยงให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
การรายงานทางการเงินและบริษัท
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

บริษัทมีการกาหนดสาระสาคัญของ
รายการทางการเงิน เพื่อ ใช้ใ นการ
บริหารงานองค์กรและผูใ้ ช้งบการเงิน
รายอื่นๆ ขึน้ กับผูใ้ ช้รายงานทางการ
เงินกลุ่มต่างๆ และขนาดของรายการ
บริษัท ได้จ้า งบริษัทรับ ทาบัญชีจาก
ข้างนอกจัดการดูแล รวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยง จากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญของ
งบการเงินให้กบั บริษทั
การสื่อสารนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท จะเป็ นการสื่อสารให้กบั
ผูบ้ ริหารให้รบั ทราบอย่างเดียว

7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
7.1 บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึ่ง 
บริ ษั ท มี ก ารระบุ ค วามเสี่ย งในการ
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ประชุมคณะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กบั
ทัง้ ระดับ องค์ก รหน่ ว ยธุ ร กิจ ฝ่ าย
ผูบ้ ริหารแต่ละสายงานร่วมกัน ในการ
งานและหน้าทีง่ านต่างๆ
ประเมิน วิเ คราะห์ ถึง ความเสี่ย งทุ ก
ประเภทและเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่อ าจ
เป็ นสาเหตุ หรือองค์ประกอบของการ
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7.2 บริษัท วิเ คราะห์ ค วามเสี่ย ยงทุ ก 
ประเภทอาจเกิดจากทัง้ ปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน
การรายงาน การปฏิบตั งิ าน กฎเกณฑ์
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการ 
บริหารความเสีย่ ง

7.4 บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของ 
ความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้
7.5 บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิ 
งานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจ
เป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance) การลดความเสีย่ ง
(reduction) การหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ ง (sharing)

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เกิดปั จจัยความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และอาจส่ ง ผลให้เ กิด ผล
กระทบต่ อ การด าเนิ น งานและฐานะ
การเงินของบริษทั
บริษทั ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสีย่ งทัง้
ในระดับ องค์ก รและระดับ ฝ่ ายที่อาจ
เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
ก า รปฏิ บ ั ติ ต า ม เ ก ณฑ์ และด้ า น
เทคโนโลยี
ผู้จดั การฝ่ ายต่างๆ จะทาการติดตาม
การปฏิบตั ิตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อประเมินผล และรายงานในที่
ประชุมฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและการประชุม
ผูบ้ ริหารทุกๆ เดือน
บริษัท ได้มีก ารประเมิน ความส าคัญ
ของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาส
เกิดเหตุการณ์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
และมาตรการในการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั มีมาตรการเพื่อจัดการความเสีย่ ง
โดยจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารหลีกเลี่ยงความ
เสีย่ ง หรือ การลดความเสีย่ งเป็ นหลัก
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
บริษทั ได้ประเมินโอกาสที่จะเกิดการ

โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ
ทุจริตในรูปแบบต่ างๆ และบริษัทมี
เช่นการจัดทารายงานทางการเงิน
การจัดท านโยบายการต่ อต้า นการ
เท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สนิ การ
การทุจริตและการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งได้รบั
คอร์รปั ชัน่ การทีผ่ บู้ ริหารสามารถ
การอนุมตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ าฝืนระบบควบคุมภายใน
ซึ่งหากมีการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
(management override of internal
ในบริษทั บทลงโทษ คือ การให้ออก
controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลใน
จากงาน
รายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไป
ซึ่งทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมาย การ
บริษัทมีการทบทวนเป้ าหมายการ

ปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดย
ปฏิ บ ั ติ ง านในการประชุ ม บริ ษั ท
พิจารณาความเป็ นไปได้ของ
ประจาเดือน นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้
เป้ าหมายทีก่ าหนดแล้วรวมทัง้ ได้
จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบคอมมิชชัน่
พิจ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ
ที่อ้างอิงกับยอดขาย จึงไม่ทาให้เกิด
การให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย
พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะ
ส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ าหมาย
ยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความ
เป็ นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา 
ผู้ตรวจสอบภายใน จะด าเนิ น การ
และสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามระบบ
โอกาสในการเกิดทุจริต และ
ควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท และจะ
มาตรการทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อ
รายงานข้ อ เสนอต่ า งๆ รวมถึ ง
ป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต
แนวทางและความคื บ หน้ า ในการ
แก้ไข ให้คณะกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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8.4 บริษทั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคน 
เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทราบ ซึ่ ง หากมี ก ารตรวจพบการ
ทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในจะประชุ ม
กับคณะกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ โดย
พลัน
บริษัทได้แจ้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อม
โทษทางวินัยให้พนักงาน ในครัง้ แรก
ทีม่ าสมัครงาน

9. องค์ก รสามารถระบุแ ละประเมิ นความเปลี่ ย นแปลงที่ อาจมีผ ลกระทบต่ อ
ระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง
บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมี
คณะกรรมการผู้จดั การใหญ่ กบั ฝ่ าย
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
บริหารเป็ นประจา ในกรณีท่มี ีปัจจัย
ควบคุมภายใน และรายงานทาง
เสีย่ งทีเ่ กิดจากภายนอก หรือจากการ
การเงิน ตลอดจนได้กาหนด
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการท าธุ ร กิ จ
มาตรการตอบสนองต่อการ
หรือการเปลี่ยนผู้น าองค์กร ที่อาจ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท การควบคุ ม ภายในและ
รายงานทางการเงิน ก็จะได้ มีการ
วิ เ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ แ ละที่ ม าของ
ปั จจัยเสีย่ ง รวมถึงกาหนดแนวทางที่
เหมาะสมในการแก้ ไ ขหรื อ ลด
ผลกระทบจากปั จจัยเสี่ยงดังกล่ า ว
และมีการมอบหมายให้ ฝ่ ายงานที่
เกีย่ วข้องติดตามความคืบหน้าในการ
ป้ องกันและแก้ไขหรือลดผลกระทบ
จากปั จจัยเสีย่ งนัน้
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9.2 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง

รูปแบบการทาธุรกิจ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว

9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง

ผูน้ าองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
รู ปแบบการท าธุ รกิจ และแผนการ
ดาเนินธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัท
ยังยึดถือรู ปแบบการท าธุ รกิจเดิม
ทัง้ นี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริหาร
จะดาเนินการประเมินผลกระทบด้าน
ต่ างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่ างละเอียด
รอบคอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดเป้ า หม าย
นโยบาย และแผนงานในการด าเนิน
ธุรกิจที่ชดั เจน โดยมีคณะกรรมการ
ใหญ่ เป็ นผู้ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนงานร่วมกับผูบ้ ริหาร เพื่อให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายดังกล่าว

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มี
บริษัทจัดให้มีงบประมาณและแผน

ความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และ
ธุ รกิจประจ าปี ซึ่งบริษัทได้จ ัดให้มี
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
การประชุมคณะกรรมการบริหารและ
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ
ทีป่ ระชุมผูจ้ ดั การฝ่ ายอย่างสม่าเสมอ
งาน ลักษณะงาน ขอบเขต การ
เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ค วาม
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะ
คื บ หน้ า ในการด าเนิ น การตามที่
อื่นๆ
กาหนด ในกรณีท่มี ีปัจจัยเสี่ยงหรือ
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10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่ 
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจน
กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และลาดับขันการอนุ
้
มตั ขิ อง
ผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถ
ป้ องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
ขัน้ ตอนในการอนุมตั โิ ครงการ
ลงทุ น ขั น้ ตอนการจั ด ซื้ อ และ
วิธกี าร

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
เหตุ การณ์ ใดที่อาจมีผลกระทบต่ อ
การด าเนิ น การตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ แ ละก าหนดแนวทาง/
มาตรการที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้มี
การติ ด ตามความคื บ หน้ า ในการ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้น อย่ า ง
สม่าเสมอ เช่น ปั จจัยโครงสร้างลูกค้า
หรือผู้จดั จาหน่ ายรายใหญ่ น้อยราย
มาตรควบคุ มของบริษัท คือ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีก ับลู กค้า เพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ ายทาง Online และ
การรัก ษามาตรฐานการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น
บริษทั จัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น ด้านการจัดซื้อ ด้าน
การขายและการตลาด ด้า นบัญชี
และด้านบริหารงานทัวไป
่ เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นการอนุมตั ผิ า่ นคณะกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
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คัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการ
สาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทา
รายการระหว่างกัน หรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือ 
ทาสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
ลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทา
สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กยู้ มื
การค้าประกัน บริษทั ได้ตดิ ตาม

10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุม
ภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือ



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

บริษัทดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว
เป็ น บริษัท จากัด ไม่ได้จ ดทะเบียน
เป็ นบริ ษั ท มหาชน ซึ่ ง มี ค วาม
แตกต่างกับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ น
มหาชน จึงไม่ได้มีการอัพเดทและ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื
หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริห าร
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

บริษัทได้มีการอนุ มตั ิธุรกรรมหรือ
ท า สั ญ ญ า กั บ ผู้ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ลักษณะที่มผี ลผูกพันบริษทั ในระยะ
ยาวไป เช่น มีการทาสัญญาซื้อขาย
สินค้า มีการให้กู้ยมื การค้าประกัน
บริษทั ได้มกี ารติดตามให้มนใจแล้
ั่
ว
ว่ามีการปฏิบตั เิ ป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มผี ล
ผูกพันบริษทั
บริษทั กาหนดให้การควบคุมภายใน
มีค วามหลากหลายอย่างเหมาะสม
การควบคุมแบบ manual และ แบบ
automated ส า ห รั บ ก ารควบคุ ม
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10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุม

ภายในในทุ ก ระดับ ขององค์ ก ร
เช่น ทัง้ ระดับ กลุ่มบริษัท หน่ วย
ธุ ร กิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก
หรือ กระบวนการ

10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วาม 
รับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
แบบ manual บริษทั มีจดั ทาขันตอน
้
การปฏิบตั งิ านมาตรฐาน ข้อบังคับ
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติง าน นโยบาย
และแน วท า ง ก ารปฏิ บ ั ติ ต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานได้
ยึดถือและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
โดยมีผู้บ ริห ารและผู้บ ัง คับ บัญ ชา
ของแต่ละสายงานรับผิดชอบในการ
ควบคุ ม ให้มีก ารปฏิบ ัติต ามระบบ
การควบคุม ภายในที่วางไว้ สาหรับ
ด้านการควบคุม automated บริษัท
มี โ ป ร แ ก ร ม ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ก า ร
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานต่างๆ และ
ช่ว ยควบคุ ม การปฏิบ ัติง านต่ า งๆ
ให้เป็ นไปตามการควบคุมภายในที่
ดี
บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารควบคุ ม
ภายในในทุกระดับขององค์กร โดย
ก า ร น า แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ผู้
ตรวจสอบภายในที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต
จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สาหรับ
การตรวจสอบระบบงานต่างๆ มา
ปรับใช้และปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
บริษทั แบ่งแยกหน้าทีง่ านทัง้ 3 ด้าน
โดยท าผัง องค์ ก รและค าบรรยาย
ลักษณะงาน และจัดทากฎ ระเบียบ
เพื่ อ ให้ ห น่ วยงานต่ างๆ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านด้วยความ
ชัด เจน และมีผู้ต รวจสอบภายใน
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(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและ
ตรวจสอบธุรกรรมด้านต่างๆ อย่าง
ข้อมูลสารสนเทศ และ
ต่อเนื่อง
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกีย่ วข้อง 
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเทคโนโลยี
กันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
ของบริษทั ถือเป็ นส่วนสาคัญในการ
สารสนเทศในกระบวนการ
วางรากฐานของการผลิตและกระบวน
ปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไป
่
การจัดการต่างๆ ของภายในองค์กร
ของระบบสารสนเทศ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกทางกายภาพต่ างๆ ดังนั น้
โครงสร้างพื้นฐานของไอที จึงเป็ น
ส าคัญอย่ างหนึ่ งในการลงทุ นของ
บริ ษั ท บริ ษั ท มี ก ารใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูป Express ในการปฏิบตั งิ าน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นโยบายการตรวจสอบสถานความ
ปลอดภั ย ของ Server โดยมี ก าร
กาหนดพื้นที่ติดตัง้ Server ไว้อย่าง
เหมาะสม
11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของ 
บริ ษั ท ได้ มี ก ารอั พ เดทserverให้
โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
ปลอดภัย จากบริษทั ภายนอกที่คอย
เทคโนโลยีมคี วามเหมาะสม
ดู แ ลตรงส่ ว นนี้ ดัง นั ้น โครงสร้ า ง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยี จึงเป็ น
สิง่ สาคัญ ในการสนับสนุนการดาเนิน
ธุรกิจต่างๆ ขององค์กร
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กระบวนการการจัดการด้านความ

ปลอดภัยด้านไอทีของบริษทั บริษทั
มีระบบจัดให้มีระบบความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศโดยการกาหนด
มี ก า ร ติ ด ตั ้ ง Firewall, Anti-Virus
Software รวมทัง้ Express ซึ่งรวมถึง
ตามหลักการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมู ลสารสนเทศอย่ างถู กต้อง
การใช้งานของผู้ใช้งานในส่ วนอื่น
ผูใ้ ช้งานกับการใช้งานต้องมีรหัสผ่าน
ในการเข้าถึงการใช้งานระบบและ
ข้ อ มู ล ส่ ว นกลาง และรวมถึ ง การ
ก าหนดสิ ท ธิ ก า รใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงการให้มีระบบ
การป้ องกันการคุ กตามจากบุ คคล
ภายนอก การจัดเก็บข้อมู ลส ารอง
การจัด ท าแผนฉุ ก เฉิ นกรณี ท่ีเกิด
เหตุ ก ารณ์ ท่ี บ ริ ษั ท ต้ อ งน าข้ อ มู ล
ส ารองเข้ า สู่ ระบบแทนข้ อ มู ล ที่
สูญเสีย
11.4 บริษทั ควรกาหนดการควบคุม
บริษัทไม่ได้กาหนดเอาไว้ ถ้าระบบ

กระบวนการได้ ม า การพัฒ นา
มันเก่าไม่สามารถซัพพอร์ตกับระบบ
แ ล ะ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ
ของงานได้ บริษัทจะทบทวนและ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
พัฒนาในภายหลัง
คาถาม
11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุม
ด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
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12. องค์ก รจัด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุมผ่า นทางนโยบาย ซึ่ ง ได้ ก าหนดสิ่ ง ที่
คาดหวัง และขัน้ ตอนการปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ น โยบายที่ ก าหนดไว้นั ้นสามารถนาไปสู่การ
ปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อ
บริษทั เป็ นรูปแบบของบริษทั จากัด

ติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ อื
ซึ่ ง เป็ นธุ ร กิ จ แบบครอบค รั ว ที่
หุน้ รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริหาร
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั
ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิ ที่
จึงไม่ได้อ้างอิงกฎเกณฑ์ของตลาด
กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน
ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาส
หรือนาผลประโยชน์ของบริษทั ไป
ใช้ส่วนตัว
12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การ
ดู 12.1

พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทาโดย
ผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การ
บริษัทยึดถือผลที่เกิดขึ้นกับบริษทั

พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคานึงถึง
เป็ นที่สุด ไม่ว่าธุรกรรมใดๆ ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ น
ขึน้ กับใครก็ตาม แต่ไม่ส่งผลให้กบั
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
บริษัท ให้ก ับ บริษัท บริษัท จะไม่ มี
เป็ นรายการทีก่ ระทากับ
การพิจารณาเป็ นเด็ดขาด
บุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแล
บริ ษั ท ไม่ มี บ ริ ษั ท ย่ อ ยและไม่ มี

การด าเนิ น งานของบริษัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม
หรือ บริษัท ร่ ว ม รวมทัง้ ก าหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้
ให้เ ป็ น กรรมการหรือ ผู้บ ริหารใน
บริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
(หากบริ ษั ท ไม่ มี เ งิ น ลงทุ น ใน
บริษทั ย่อย หรือ บริษทั ร่วมไม่ตอ้ ง
ตอบข้อนี้)
12.5 บริษทั กาหนดหน้าทีแ่ ละความ

รับผิดชอบในการนานโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบตั ิ โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงาน

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิ 
ของบริษทั ได้รบั การนาไปใช้ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม โดยบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถ รวมถึงการ

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
กาหนดให้บุคลากรของบริษัท ต้อง
ประพ ฤติ ป ฏิ บ ั ติ ต า ม น โย บ า ย
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และประกาศ
ที่บริษทั กาหนดอย่างเคร่งครัด และ
กาหนดให้บุคลากรของบริษทั จะต้อง
ทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่าง
เคร่งครัดด้วย นอกจากนัน้ แล้วในแต่
ละกระบวนการปฏิบ ัติงานก็มี ก าร
ก าหนดให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ว ิ ธี ป ฏิ บ ั ติ แ ละให้
ความรู้ แก่ บุ ค คลที่เกี่ย วข้องอย่ า ง
เหมาะสมและเพียงพอ และผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ พนักงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ปฏิบ ัติตามแนวนโยบาย ระเบี ย บ
ปฏิบ ัติ หลักเกณฑ์ข้อก าหนด และ
ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงานของบริ ษั ท
อย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั ้ง มี ก าร
กาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
ไว้ในค าบรรยายลักษณะงาน ( Job
Description )
บริษัท มีก ารก าหนดนโยบายและ
คู่มือการปฏิบตั ิงานอย่างครบถ้วน
และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมเป็ น
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คาถาม
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วาม
เหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่ ไม่ใช่



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ปั จจุ บ ั น อยู่ เ สมอ รวมทั ้ง มี ก าร
ทบทวนทันทีทม่ี ขี อ้ ผิดพลาดเกิดขึน้
บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จ ั ด ให้ มี ก ารทบทวน
นโยบายและกระบวนการปฏิบตั งิ าน
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะมีสภาพ
แวดล้อมการท างานที่เปลี่ยนแปลง
เช่น กรณีท่ผี ลกระทบการปฏิบตั งิ าน
ไม่เป็ นไปตามนโยบายหรือแผนการที่
วางไว้ บริษทั จะทบทวนการดาเนินงาน
หรื อ ปรับ ปรุ ง กระบวนการท างาน
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายที่วาง
ไว้ได้

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ 
บ ริ ษั ท ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจาก
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กบั ผูจ้ ดั การ
ภายใน และภายนอกองค์กร ทีม่ ี
ฝ่ ายเพื่อติดตามและทบทวนผลการ
คุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท อ ย่ า ง
สม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลอ้างอิงทีน่ ามาใช้
นั น้ ถ้ า เป็ น ข้อ มู ล ภายใน จะเป็ น
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ร ับ การตรวจสอบโดย
ฝ่ ายงานที่รบั ผิดชอบและเกี่ย วข้อง
ก่ อ น ส าหรับ ข้อ มู ล จากภายนอก
บริษทั ได้ศกึ ษาข้อมูลจากเว็บไซด์ท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง และจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
เพื่อ ให้ข้อ มู ล และค าแนะน าต่ า งๆ
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13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล



13.3 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้

คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ าคัญ
อย่างเพียงพอสาหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น รายละเอียด
ของเรื่องทีเ่ สนอ ให้พจิ ารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั
ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการ

บริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุม
หรือเอกสารประกอบการประชุม
ทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอ
ต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
13.5 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงาน

การประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกีย่ วกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละ

ในกรณีท่จี าเป็ น เพื่อประกอบการ
พิจารณา
บริ ษั ท ด าเนิ น การรวบรวมและ
พิจารณาข้อมูลทีส่ าคัญ โดยคานึงถึง
ความถูกต้อง ความเพียงพอความ
จ าเป็ น และประโยชน์ ท่ีค าดว่าจะ
ได้รบั จากข้อมูลดังกล่าวที่มตี ่อเรื่อง
ทีต่ อ้ งพิจารณา รวมถึงการพิจารณา
ต้นทุนในการจัดหาข้อมูลดังกล่ า ว
ประกอบ
บริษทั มีการรวบรวมข้อมูล ที่สาคัญ
ให้แ ก่ ก รรมการผู้จ ัด การใหญ่ แ ละ
ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ประกอบพิ จ ารณา
ตั ด สิ น ใจ เช่ น งบการเงิ น และ
รายงานวิเคราะห์ต่างๆ

การประชุม ของบริษัท จะเป็ น การ
โทรแจ้งนัดประประชุม ไม่น้อยกว่า
7 วัน จะไม่ เ ป็ นทางการเหมื อ น
บริษทั ทีเ่ ป็ นมหาชน ทีต่ อ้ งมีหนังสือ
นัดประชุมส่งไปแจ้งการนัดประชุม

บริษัทดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว
เป็ น บริษัท จากัด ไม่ได้จ ดทะเบียน
เป็ นบริษัท มหาชน จึงไม่ได้มีการ
บัน ทึก ในส่ว นนี้ แต่ จ ะมีการจัดทา
รายงานการประชุมของกรรมการ
ผู้จ ัด การใหญ่ ทุ ก ๆเดือ น รายงาน
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ราย เช่น การบันทึกข้อซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณาความเห็นของกรรมการ
รายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสาร

สาคัญ ไว้อย่างครบถ้วน
เป็ นหมวดหมู่

13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบ 
บัญชีหรือผูต้ รวจสอบ
ภายในว่ามีขอ้ บกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษทั
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้
อย่างครบถ้วนแล้ว

การประชุมของผู้ตรวจสอบภายใน
ซึ่ ง มีร ายละเอีย ดตามที่ค วร เช่ น
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ ของผูต้ รวจ
สอบภายใน

แต่ละหน่ วยงานมีหน้าที่รบั ผิดชอบ
จัดทาเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่
ส าคั ญ ของหน่ ว ยตนเองให้ เ ป็ น
ระเบีย บ ครบถ้ ว นเป็ น หมวดหมู่
เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและอ้างอิง
ในอนาคต ทัง้ นี้ กรรีท่บี ริษัทได้รบั
แจ้ ง จากผู้ ต รวจสอบภายในว่ า มี
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน
บริ ษั ท จะพิ จ ารณาแนวทางการ
ดาเนินการแก้ไขโดยพิจารณาจาก
ข้ อ เ ส น อ แน ะผู้ ต รวจ ส อบภาย
ในทันที พร้อมทัง้ ระบุกาหนดการ
แล้ว เสร็จ และผู้ท่ีร ับ ผิด ชอบอย่ า ง
ชัด เจน และแจ้ ง ให้ ผู้ ต รวจสอบ
ภายในรับทราบเพื่อติดตามผลการ
แก้ไขต่อไป
ดูขอ้ 13.6.1
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14. องค์ ก รสื่ อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง วัต ถุป ระสงค์ แ ละความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
สาคัญภายในองค์กรอย่างหลากหลาย
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
เช่น การติดประกาศ โทรศัพท์ภายใน
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
อี เ มล โปรแกรมไลน์ ใ นโทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังมีการประชุม
ต่ างๆ เช่น การประชุมประจาเดือน
และการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญ 
บริษทั มีการจัดทารายงานการประชุม
ถึงคณะกรรมการบริษทั อย่าง
คณะกรรมการทุกไตรมาส และคณะ
สม่าเสมอและคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารทุกๆ เดือน
บริษทั สามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศทีจ่ าเป็ นต่อการ
ปฏิบตั งิ าน หรือสอบทานรายการ
ต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ เช่น การ
กาหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อ
เพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอืน่
นอกจากทีไ่ ด้รบั จากผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ การติดต่อ สอบถามข้อมูล
จากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะ หารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
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14.3 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสาร 
พิ เ ศษหรื อ ช่ อ งทางลั บ เพื่ อ ให้
บุคคลต่างๆ ภายในบริษทั สามารถ
แจ้ ง ข้อ มู ล หรือ เบาะแสเกี่ย วกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั
(whistleblower hotline) ได้อย่าง
ปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษัทมีนโยบาย เรื่องการรับเรื่อง
ร้ องเรียนทุ จริตและการกระท าผิด
เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการกระท าผิ ด เป็ นไปอย่ า ง
ประสิทธิภ าพ ผ่ านช่ องทางเฉพาะ
เจาะจงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
และของผูแ้ จ้งข้อมูล ผ่านหลากหลาย
ช่องทาง เช่น อีเมล จดหมาย และ
โทรศัพท์ เป็ นต้น และมีการกาหนด
มาตรการคุ้มครองผูร้ ้องเรียนไม่วา่ จะ
โดยการเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง
ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน
ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน ให้ออก
จากงาน หรือกระท าการอื่นใดที่มี
ลักษะเป็ นการปฏิบ ัติอย่ างไม่ เป็ น
ธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียน

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล 
บ ริ ษั ท มี ก า ร จั ด ท า เ ว็ บ ไ ซ ต์
กับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กร
( http://www.bossbathaccess.com
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
/) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาส าคัญ
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
เช่ น ข้อ มู ล บริษัท บรรษัท ภิ บ าล
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เป็ น ต้ น ส าหรับ การสื่อ สารให้ก ับ
เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือ
บุคคลภายนอก
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
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15.2 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางสื่อสารพิเศษ 
หรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้
เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle blower
hotline) แ ก่ บ ริ ษั ท ไ ด้ อ ย่ า ง
ปลอดภัย

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษัทมีนโยบาย เรื่องการรับเรื่อง
ร้ องเรียนทุ จริตและการกระท าผิด
เพื่ อ ให้ ก ารรับ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ทุจริตและการกระทาผิดเป็ นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางเฉพาะ
เจาะจงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
และของผูแ้ จ้งข้อมูล ผ่านหลากหลาย
ช่องทาง เช่น อีเมล จดหมาย และ
โทรศัพท์ เป็ นต้น โดยข้อมู ลของผู้
แจ้งจะถู กเก็บไว้เป็ นความลับ เพื่อ
ความปลอดภัย

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม ั ่นใจได้ ว่า การ
ควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตาม 
จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมของ
การปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและ
บริษทั ได้กาหนดเรื่องการประพฤติ
ข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
ปฏิบตั ทิ ่ขี ดั ต่อประโยชน์ของบริษทั
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
ไว้ อ ย่ า งชัด เจน โดยอ้ า งอิ ง จาก
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
Code of Conduct เพื่อ ให้ผู้บริหาร
ผลประโยชน์ เช่ น ก าหนดให้
และพนักงานทาหน้าทีก่ ากับติดตาม
แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบ ัติ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาที่ท ราบทัน ที หาก
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
พบว่ามีการปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นไปตาม
ภายในติดตามการปฏิบตั แิ ละ
แนวนโยบายทีก่ าหนด
รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น
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16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการ 
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมิน
ตนเองและ/หรือการประเมินอิสระ
โดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถีใ่ นการติดตามและ

ประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงของบริษทั

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผล 
ระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ม่ี ี
ความรูแ้ ละความสามารถ

16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหาร
ที่ถูกแต่งตัง้ จากกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ ด าเนิ น การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน
ทีว่ างไว้
ผู้ต รวจสอบภายในได้ จ ัด ท าแผน
การตรวจสอบระบบการควบคุมและ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอตลอดทัง้ ปี
ในกรณีทม่ี เี ปลีย่ นแปลง ผูต้ รวจสอบ
ภายในจะพิจารณาผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับ การเปลี่ย นแปลง ผู้ต รวจสอบ
ภายใน จะท าการขออนุ ม ัติ เปลี่ ยน
แปลงแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี จากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษั ท ได้ จ ัด ให้ มีก ารด าเนิ น การ
ติดตามและประเมินผลกระทบการ
ควบคุ ม ภายใน โดยผู้ด าเนิ น การ
หลักสาหรับการตรวจสอบและดูแล
ระบบการควบคุมภายในบริษทั เป็ น
ผูบ้ ริหารของบริษทั และมีประสบการณ์
ในการดาเนินงานด้านการควบคุม
ภายในมาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งเคย
เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
บริ ษั ท เป็ นการด าเนิ น งานแบบ
บริษทั จากัด จึงไม่มกี ารรายงาน ผล
การตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่ จ ะมี
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16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบ

ภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
มาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the
Professional Practice of Internal
Auditing, HA)

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
รายงานตรวจสอบโดยตรงให้ก ับ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส่งเสริมให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามมาตรฐานสากล โดยการ
ให้ค วามร่วมมือในการตอบคาถาม
การจัด เตรีย มเอกสารสาหรับการ
ตรวจสอบและจะพิจ ารณาในการ
แก้ไขตามคาแนะนาของผูต้ รวจสอบ

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสาร
ผูต้ รวจสอบภายในจะทาการรายงานผล

ข้อบกพร่องของการควบคุม
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ภ า ย ใ น และด า เนิ น ก า รเ พื่ อ
ต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึ่งเมื่อพบ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หาก
ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ผูต้ รวจสอบภายในจะแจ้งให้หน่วยงาน
แตกต่างจากเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมให้คาแนะนา
อย่างมีนยั สาคัญ
ในการปรับปรุงแก้ไขแล้ว และแจ้งให้
ผู้บริหารทราบในทันที โดยเมื่อมีการ
ติ ดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว
ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานความ
คืบหน้าให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป นอกจากนี้
บริษัทยังมีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานเป็ นประจา เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถ
ดาเนินการติดตามแก้ไขได้ทนั ท่วงที
หากมีผลการดาเนินงานทีแ่ ตกต่างจาก
เป้ าหมายทีว่ างไว้
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17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงานดังนี้
17..2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ่ี
ฝ่ าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทาทีผ่ ดิ ปกติอ่นื
ซึ่งอาจกระทบต่อชือ่ เสียง
และฐานะการเงินของ
บริษทั อย่างมีนยั สาคัญ

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น 
สาระสาคัญพร้อมแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะ
ได้เริม่ ดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าใน 
การปรับปรุงข้อบกพร่องที่
เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั มีนโยบายการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ก าหนดให้
ผูต้ รวจสอบภายใน รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุม
ภายในทีว่ างไว้ และรายงานต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อย่างสม่ าเสมอ รวมถึง
ติดตามความคืบหน้ าการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการตรวจสอบภายในเวลา
ที่เ หมาะสม และจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั มีการ
กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน้ าที่รายงานในเรื่องการติดตาม
ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่โดยตรง
ดู 17.2.1

ดู 17.2.1

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ
COSO และระบบการควบคุมภายใน บริษทั ABC จากัด” มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการ
ควบคุมภายในและปั ญหาที่ทเ่ี กิดขึน้ ในระบบการควบคุมภายในของบริษทั ABC จากัด รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ความรู้ แนวคิดที่ได้จากการวิจยั เสนอเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบ
การทางานต่างๆ ของบริษทั ABC จากัด ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในแบบ
บูรณาการ (Internal Control – Integrated Framework) หรือไม่ อันจะเป็ นประโยชน์ในการทราบ
ถึงการควบคุมภายในของบริษทั ในปั จจุบนั ว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างไรและมีความเหมาะสมเพียงใด
เพื่อ เป็ นแนวทางในการปรับ ปรุง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อนาความรู้จาการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั มาปรับใช้ให้ตรง
ตามนโยบายและเป้ าหมายที่วางไว้ พร้อมกันนี้ยงั จะได้เป็ นการเผยแพร่ค วามรู้ในเรื่องการ
เปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายในของบริษทั
จากัดทีเ่ ป็ นธุรกิจแบบครอบครัวให้แก่ผสู้ นใจได้นาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงขององค์กร
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
การสรุ ป ผลและอภิป รายผลการศึก ษาที่จ ะกล่ าวถึง ในบทนี้ ผู้ศ ึก ษาจะน าเสนอบท
สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ รวมทัง้ อภิปรายผลการศึกษา โดยใช้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั การแต่ละแผนก จานวน 6 ท่าน รวมไปถึงข้อมูล
เพิม่ เติมจากแผนโครงสร้างขององค์กร การสังเกตการณ์ นโยบายการบริหาร ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อกาหนด คู่มอื การปฏิบตั งิ าน หนังสือทีเ่ กีย่ วข้องและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสนับสนุ น
ผลการศึกษาให้มคี วามน่าเชือ่ ถือ สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังต่อไปนี้

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพแวดล้อมด้านการควบคุม
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity)
และ จริ ยธรรม
(สอดคล้อง) บริษัทมีการจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั นิ โยบายจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร

57
และพนักงานไว้อย่างชัดเจนและได้ประกาศใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของบริษทั ในการ
ติดตามและประเมินผลมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม (Code of Conduct)
หลักการที่ 2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่
กากับดูแลและพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
(ไม่สอดคล้อง) การดาเนินงานของบริษทั เป็ นการดาเนินธุรกิจแบบครอบครัว ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่ได้ใช้กฎ ระเบียบ และ ข้อกาหนดทีต่ ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีไ่ ด้กาหนดเอาไว้ทงั ้ หมด รวมถึงไม่มคี ณะกรรมการตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก
หลัก การที่ 3 ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนด
อานาจในการสังการและความรั
่
บผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการ
(สอดคล้อง) บริษัทได้มกี ารจัดโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกเป็ นส่วนงานที่
สาคัญ เพื่อแบ่งแยกการบริหารงานในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจของ
บริษทั และกาหนดสายการรายงานซึ่งแบ่งส่วนงานอย่างเป็ นระบบ มีโครงสร้างสาหรับแต่ละสาย
งานที่มสี ายการบังคับบัญชาที่ชดั เจน นอกจากนี้เอกสารคาบรรยายลักษณะ (Job Description)
ได้ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้พนักงานทราบถึงหน้าทีข่ องตนเอง
หลักการที่ 4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
(สอดคล้อง) บริษทั ให้ความสาคัญของทรัพยากรบุคคลทัง้ ในด้านการจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของบริษทั สามารถปฏิบ ัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการเติบ โตก้าวหน้ าในองค์กร มีก ารส่ งพนัก งาน ไปดู ง านทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อมาพัฒนาบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีค วามมุ่งมันสร้
่ างแรงจูงใจที่ดี ในการให้
โบนัส ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่เป็ นตัวเงิน
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิ ดชอบในการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
(สอดคล้อง) บริษัท ก าหนดให้พนักงานปฏิบ ัติต าม Code of Conduct ข้อ บังคับ
เกี่ยวกับการทางาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ได้ส่อื สาร
และให้ความรูแ้ ก่พนักงานเพื่อให้ความสาคัญในการเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่
ดี ซึ่งผูท้ ล่ี ะเว้นหรือละเมิดต่อข้อกาหนดจะถูกลงทางวินยั อย่างเป็ นธรรม นอกจากนี้ บริษทั ยังจัด
ให้มผี ตู้ รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารแต่ละแผนก ทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของแผนกทีต่ นเองมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล ถ้าเกิดเหตุการณ์หรือผิดพลาดอะไร ผูบ้ ริหารจัดการ
แต่ละแผนก สามารถสังการแก้
่
ไขได้ทนั ที
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2. การประเมิ นความเสี่ยง
หลัก การที่ 6 องค์กรก าหนดวัต ถุประสงค์ไว้ อย่ า งชัด เจนเพี ย งพอ เพื่ อให้
สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
(สอดคล้อง) รายงานทางการเงินของบริษทั ได้จ้างบริษทั รับทาบัญชีจากข้างนอก
จัดการดูแล ซึ่งได้แสดงความเห็นว่างบการเงินบริษัทเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมีการประเมินความเสีย่ ง จากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ของงบการเงินให้กบั บริษทั
หลักการที่ 7 องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
(สอดคล้อง) บริษทั จะมีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ กับบริษทั ทัง้ ปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอก เพื่อทาการวิเคราะห์และจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึน้ เช่น การสังซื
่ ้อวัตถุดบิ
จากร้านค้าในประเทศและต่างประเทศ ที่ไม่ได้คุณภาพ การจ่ายเงินมีปัจจัยเกีย่ วกับการบันทึก
ข้อมูลเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้อง
หลักการที่ 8 องค์กรได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
(สอดคล้อ ง) บริษัท ได้มีการตรวจสอบและประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงได้แจ้งกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ พร้อมโทษทาง
วินยั ให้พนักงาน ในครัง้ แรกทีม่ าสมัครงาน เช่น การไม่ปฏิบตั หิ น้าตามคาสัง่ การพยายามทุจริต
หรือคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น
หลัก การที่ 9 องค์กรสามารถระบุ และประเมิ นความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
(สอดคล้อง) บริษัทจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการผู้จดั การใหญ่กบั ฝ่ ายบริหาร
เป็ นประจา ในกรณีทม่ี ปี ั จจัยเสีย่ งจากภายนอก หรือจากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการธุรกิจทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั หากมีผลกระทบ จะได้ทาการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและ
ที่มาของความเสี่ยง รวมถึงกาหนดแนวทางแก้ไขและป้ องกัน เช่น ปรับกลยุทธ์หรือนโยบาย
การขยายหรือลดการผลิต การปรับโครงสร้างองค์ เป็ นต้น
3. กิ จกรรมการควบคุม
หลัก การที่ 10 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ ช่ วยลดความเสี่ ยงที่ จะไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(สอดคล้ อ ง) บริษัท ก าหนดกระบวนการการควบคุ ม ภายในระดับ องค์ ก รและ
กระบวนการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
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บริษทั โดยมีผตู้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั เห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ให้
ทาหน้าทีป่ ระเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั อย่างสม่าเสมอ และรายงาน
โดยตรงต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ เช่น การผลิตมีของที่เสียหายบ่อย การที่ใช้วตั ถุดิบมาก
เกินไปต่อมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ โดยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
หลักการที่ 11 องค์กรเลื อกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทั ่วไปด้ วยระบบ
เทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
(สอดคล้อง) บริษัทมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ในการช่วยควบคุม
ป้ องกัน และสนับสนุ นในกิจกรรมของบริษทั เช่น Firewall, Anti-Virus Software และ Express
เป็ นต้น
หลัก การที่ 12 องค์กรจัดให้ มี กิ จกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้
กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้นโยบายที่ กาหนดไว้สามารถน าไปสู่
การปฏิ บตั ิ ได้
(ไม่ ส อดคล้อ ง) บริษัท ก าหนดให้บุ ค ลากรของบริษัท ต้อ งประพฤติป ฏิบ ัติต าม
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และประกาศที่บริษทั กาหนดอย่างเคร่งครัดและกาหนดให้
บุคลากรของบริษทั จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและจริยธรรม
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการจัดซื้อ นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และใบกาหนดหน้าที่งาน นอกจากนี้บริษทั
ไม่ได้จดั ให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างสม่ าเสมอ นอกจากจะมี
สภาพแวดล้อมการทางานทีเ่ ปลีย่ นแปลง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
หลักการที่13 องค์กรมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
(สอดคล้อง) บริษทั มีการกาหนดให้การสื่อสารข้อมูลภายในต้องเข้าถึงอย่างสะดวก
ปลอดภัย มีคุณภาพ ถูกต้อง แม่นยา เช่น การติดประกาศ โทรศัพท์ภายใน อีเมล โปรแกรม
ไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังมีการประชุมต่างๆ นอกจากนี้บริษทั ยังมีชอ่ งทางพิเศษผ่านทาง
อีเมล จดหมาย และโทรศัพท์ อีกทัง้ มีการกาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ หมาะสม
หลักการที่ 14 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และ
ความรับผิ ดชอบต่ อการควบคุมภายในที่ จาเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุมภายใน
สามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
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(สอดคล้อง) บริษทั มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์ท่ดี แี ละอย่างทัวถึ
่ ง เช่น การติด
ประกาศ โทรศัพท์ภายใน อีเมล โปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังมีการประชุมต่างๆ
นอกจากนี้ ย ัง มีช่อ งทางพิเ ศษผ่า นทาง อีเ มล จดหมาย และโทรศัพ ท์ อีก ทัง้ มีก ารก าหนด
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนทีเ่ หมาะสม
หลักการที่ 15 องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
(สอดคล้อง) บริษทั มีกระบวนการสื่อสารภายนอกเกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่ อ การควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ผ่ า น ช่ อ งกา รสื่ อ สา ร เช่ น มี ก ารจั ด ท าเว็ บ ไ ซ ต์
(http://www.bossbathaccess.com/) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ ข้อมูลบริษทั บรรษัทภิบาล
เป็ นต้น และ บริษทั มีนโยบาย การรับเรื่องร้ องเรียนทุจริตและการกระทาผิด เพื่อให้การรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดเป็ นไปอย่างประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางเฉพาะเจาะจงเพื่อ
ความปลอดภัยของข้อมูลและของผูแ้ จ้งข้อมูล ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล จดหมาย และ
โทรศัพท์ เป็ นต้น โดยข้อมูลของผูแ้ จ้งจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับเพื่อความปลอดภัย
5. การติ ดตามและประเมิ นผล
หลักการที่ 16 องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจ
ได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
(สอดคล้อง) บริษทั ได้กาหนดเรื่องประพฤติปฏิบตั ิ จรรยาบรรณและจริยธรรมไว้ใน
Code of Conduct อย่ า งชัด เจน นอกจากนี้ ผู้ต รวจสอบภายในที่ไ ด้ร ับ ค าสังจากกรรมการ
่
ผูจ้ ดั การใหญ่ ให้จดั ทาแผนการตรวจสอบและติดตามอย่างสม่ าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ตรวจสอบภายใน จะมีการพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบให้
สอดคล้อ งเหมาสมกับ การเปลี่ย นแปลงและจะท าการขออนุ ม ัติจ ากการเปลี่ย นแปลงการ
ตรวจสอบจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
หลักการที่ 17 องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่รบั ผิ ดชอบ ซึ่ งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม
(สอดคล้อง) บริษทั มีนโยบายการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้ และ
รายงานต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงติดตามความคืบหน้ าการปรับปรุง
กระบวนการทางานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในเวลาที่เหมาะสม และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
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มีหน้าที่รายงานในเรื่องการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยตรง
ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
จากการศึกษาพบว่า ระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ABC จ ากัด มีค วาม
สอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (COSO 2013) ทัง้ 5 องค์ประกอบ แต่จะ
ไม่ครบทุกหลักการ คือ หลักการที่ 2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทา
หน้าทีก่ ากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน และ หลักการที่ 12 องค์กรจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า บริษทั ABC จากัด เป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการที่โปร่งใส บริษทั ABC จากัด มีระบบการควบคุมภายในครบถ้วน 5
องค์ ป ระกอบ ตามกรอบการควบคุ ม ภายในแบบบู ร ณาการ(Internal Control – Integrated
Framework : COSO 2013) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม บริษทั มีการแสดงออกและ
ยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน มีการกาหนดความ
รับผิดชอบด้านการควบคุมภายในชัดเจน การประเมินความเสี่ยง บริษทั กาหนดวั ตถุประสงค์
การดาเนินงานชัดเจน สามารถมีการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมถึงการพิจารณา
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดผลกระทบกับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของการควบคุมการ
ปฏิบตั งิ าน บริษทั มีการกาหนดให้กจิ กรรมการควบคุมเกีย่ วกับ การเงิน และการบัญชีสอดแทรก
อยู่ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมีการนาเอาโปรแกรมสาเร็จรูปและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์มาใช้ให้เข้ากับกระบวนการทางานและการประมวลผลของข้อมูล ซึ่งทาให้สารสนเทศ
ของบริษทั มีความถูกต้อง น่ าเชื่อถือ เกิดความแม่นยาและทันเวลา ส่วนเรื่องระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล บริษทั ทีการกาหนดสารสนเทศที่มคี ุณภาพและมีความเกี่ยวข้องต่องาน
อย่ า งเพีย งพอ กระบวนการสื่อ สารข้อ มู ล สาสนเทศมีค วามหลากหลายและมีป ะสิท ธิภ าพ
มีช่องทางการสื่อสารทัวไปละช่
่
องทางสื่อสารพิเศษทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศกับบุคคลภายนอกองค์ทเ่ี หมาะสม ส่วนนี้ สุดท้ายระบบการติดตามตรวจสอบภายใน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในมีค วามเหมาะสม
เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ตามระยะเวลาทีเ่ หมาะสม การปฏิบตั ขิ า้ งต้นทัง้ 5 องค์ประกอบถือว่า บริษทั ABC
จากัด เป็ นองค์กรทีม่ รี ะบบการควบคุมภายในทีด่ แี ละปฏิบตั อิ ย่างสอดคล้องกับกรอบการควบคุม
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ภายในแบบบู ร ณาการ(internal Control – Integrated Framework : COSO 2013 ซึ่ง เหมือน
จากงานวิจ ัย ธีร์ หลัก ฐาน (2560) ที่มีท งั ้ 5 องค์ป ระกอบที่ดี แต่ จ ะแตกต่ า งกับ ปั ญ จรัตน์
ประเสริฐวณิช (2545) ที่ขาดไม่มีคาอธิบายลักษณะงานเป็ นลายลัก ษณ์อกั ษรและไม่มีห ลัก
ปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้ ขาดกับความสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของโคโซ่ตามทีค่ วรจะเป็ น
อย่างไรก็ดี บริษทั ควรจัดให้มผี ตู้ รวจสอบอิสระจากภายนอกทีม่ าตรวจสอบ การติดตาม
และประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมพนักงานทุกคนการ
ตระหนักถึงคุณค่าของการควบคุมภายในและเข้าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเองกับการควบคุม
ภายใน ซึ่งจะทาให้บุคลากรจานวนมากเข้าใจความสาคัญบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะส่งผลให้การควบคุมภายในบริษทั ทีม่ อี ยู่ดยี งิ่ ขึน้

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
1. บริษทั ควรจัดให้มผี ตู้ รวจสอบอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพื่อความเชือ่ มัน่
และเพิม่ ประสิทธิภาพบริษทั
2. บริษทั ควรจัดให้มกี ารอบรมพนักงานเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละฝ่ าย ทาให้ทุกฝ่ ายสามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
ศึกษาแนวคิดการเปรียบเทียบด้านการควบคุมภายในของบริษทั อื่นทีเ่ ป็ นธุรกิจ บริษทั
จากัด มีการดาเนินงานแบบธุรกิจครอบครัวเหมือนกัน
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ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิ ดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการ
ควบคุมภายใน บริ ษทั ABC จากัด
รายละเอียดแบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ABC จากัด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบสัมภาษณ์
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง □ หน้าคาตอบทีผ่ ตู้ อบแบบสัมภาษณ์
ต้องการเลือก
1. เพศ
□ หญิง
□ ชาย
2. อายุ
□ ต่ากว่า 25 ปี
□ 31 – 35 ปี
□ 41 – 45 ปี
□ มากกว่าปี 50 ปี

□ 25 – 30 ปี
□ 36 – 40 ปี
□ 46 – 50 ปี
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3. ระดับการศึกษา
□ ต่ากว่าปริญญาตรี
□ ปริญญาโท

□ ปริญญาตรี
□ อื่นๆ (โปรดระบุ......)

4. ระยะเวลาในการทางาน
□ ต่ากว่า 1 ปี
□ 3 – 5 ปี
□ 7 – 10 ปี

□ 1 – 3 ปี
□ 5 – 7 ปี
□ มากกว่า 10 ปี

5. ตาแหน่งหน้าทีง่ านในปั จจุบนั
□ ระดับปฏิบตั ิ
□ ระดับฝ่ ายผูจ้ ดั การ
□ ระดับผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบแนวคิ ดด้านการควบคุมภายในของ COSO และระบบการควบคุม
ภายใน บริ ษทั ABC จากัด
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ในช่องหน้ าคาตอบที่ผตู้ อบสอบถามต้องการเลือก
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์ ก รแสดงถึ ง ความยึ ด มัน่ ในคุ ณ ค่ า ของความซื่ อ ตรง (Integrity) และ
จริ ยธรรม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
กาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิ
ทีอ่ ยู่บนหลักความซื่อตรง และ
การรักษาจรรยาบรรณในการ
ดาเนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และ
บุคคลภายนอก
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
1.2 มีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ
ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม
(Code of Conduct) สาหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ หมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริหารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ง
รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอั
่ นทา
ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมี
การฝ่ าฝืน ข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและ
บทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ให้พนักงานลง
นามรับทราบ ข้อกาหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจาทุกปี
รวมทัง้ มีการเผยแพร่ Code of
Conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
Code of Conduct

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
1.3.1 การติดตามและประเมินผล
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญที่
เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบ
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
เกี่ ย วกับ ความซื่ อ ตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถ
ตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลา
ทีเ่ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถ
ลงโทษหรือจัดการกับการฝ่ าฝื น
ได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลา
อันควร
1.4.3 มีก ารแก้ ไ ขการกระท าที่ข ดั ต่ อ
หลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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2.1

2.2

2.3

2.4

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับ ดูแ ล
(Oversight) และพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร
โดยได้สงวนสิทธิอ์ านาจเฉพาะของ
คระกรรมการไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี าร
กาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่
ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั
กาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาททีส่ าคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั
ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรู้
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมี
ความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอคาแนะนา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้
ความสามารถน่าเชือ่ ถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
แท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์
อื่นใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้
ดุลยพินจิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระ ในจานวนทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนา
และปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมภายในใน
องค์ ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทัง้ การสร้า ง
สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม การ
ประเมิ น ความเสี่ย ง กิ จ กรรมการ
ควบคุ ม ข้อ มู ล การสื่อ สารและการ
ติดตาม

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการ
สังการและ
่
ความรับผิ ดชอบที่ เหมาะสมเพื่ อให้ อ งค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ภายใต้การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้าง
องค์กรทีส่ นับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทาง
ธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัด
ให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่
ในส่ ว นงานที่ส าคัญ ซึ่ ง ท าให้เ กิด
การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี
งานตรวจสอบภายในทีข่ น้ึ ตรงกับ
กรรมการตรวจสอบและมีสายการ
รายงานทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการ
รายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเกีย่ วกับอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ
สื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนดมอบหมายและจากัด
อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ิ
เพื่อจัดหา พัฒนา และรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมี
กระบวนการสอบทวนนโยบายและ
วิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ
บริษทั มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือ
รางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อ
บุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุ
เป้ าหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทราบ
บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหา
หรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาด
บุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่าง
ทันเวลา
บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา
และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกคน เช่นการจัดระบบทีป่ รึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม
บริษทั มีแผนและกระบวนการ
สรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
(succession plan) ทีส่ าคัญ

75
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมี
กระบวนการและการสื่อสารเชิง
บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ใิ นกรณีทจ่ี าเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนด
ตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่
เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรื่องการ
ปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะ
ยาวของบริษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมิน
แรงจูงใจและการให้รางวัลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถ
เชือ่ มโยงกับความสาเร็จของหน้าที่
ใ น ก า รปฏิ บ ั ติ ต ามกา รควบคุ ม
ภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้
พิจารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดัน
ทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และ
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดย
แสดงได้วา่ รายการในรายงาน
ทางการเงินมีตวั คนจริง ครบถ้วน
แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของ
บริษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม
และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
6.2 บริษทั กาหนดภาระสาคัญของ
รายการทางการเงิน โดยพิจารณา
ถังปั จจัยทีส่ าคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ
แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั
สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงาน
ของบริษทั อย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสาร
นโยบายการบริหารความเสีย่ งให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
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7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ทัง้ ระดับ องค์ก รหน่ ว ยธุ ร กิจ ฝ่ าย
งาน และหน้าทีง่ านต่างๆ
บริษทั วิเคราะห์ความเสีย่ ยงทุก
ประเภทอาจเกิ ด จากทั ้ง ปั จจั ย
ภายในและปั จจัยภายนอกองค์ก ร
ซึ่ง รวมถึง ความเสี่ย งด้า นกลยุทธ์
การดาเนินงาน การรายงาน การ
ปฏิบตั งิ าน กฎเกณฑ์ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบ้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
บริหารความเสีย่ ง
บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของ
ความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาส
เกิดเหตุการณ์และผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้
บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิ
งานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจ
เป็ นการยอมรับความเสีย่ งนัน้
(acceptance) การลดความเสีย่ ง
(reduction) การหลีกเลีย่ งความ
เสีย่ ง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ ง (sharing)
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8.1

8.2

8.3

8.4

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ตในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ
เช่นการจัดทารายงานทางการเงิน
เท็จ การทาให้สูญเสียทรัพย์สนิ การ
คอร์รปั ชัน่ การทีผ่ บู้ ริหารสามารถ
ฝ่ าฝืนระบบควบคุมภายใน
(management override of internal
controls) การเปลีย่ นแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไป
ซึ่งทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
บริษทั ได้ทบทวนเป้ าหมาย การ
ปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดย
พิจารณาความเป็ นไปได้ของ
เป้ าหมายทีก่ าหนดแล้วรวมทัง้ ได้
พิจ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ
การให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะ
ส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ าหมาย
ยอดขายของบริษทั ไว้สูงเกินความ
เป็ นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
และสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับ
โอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อ
ป้ องกันหรือแก้ไขการทุจริต
บริษทั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ ยนแปลงที่ อาจมี ผลกระทบต่ อ
ระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง
ปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการทาธุรกิจ ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทาง
การเงิน ตลอดจนได้กาหนด
มาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลง
ผูน้ าองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอ
แล้ว
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การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มี
ความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของ
งาน ลักษณะงาน ขอบเขต การ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะ
อื่นๆ
10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจน
กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
และลาดับขัน้ การอนุมตั ขิ อง
ผูบ้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถ
ป้ องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
ขัน้ ตอนในการอนุมตั โิ ครงการ
ลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื้อและวิธกี าร
คัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ
เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการ
สาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
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คาถาม
ใช่
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทา
รายการระหว่างกัน หรือรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั
เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือ
ทาสัญญากับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
ลักษณะทีม่ ผี ลผูพ้ นั บริษทั ใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การทา
สัญญาซื้อขายสินค้า การให้กยู้ มื
การค้ าประกัน บริษัท ได้ติดตาม
ให้มนใจแล้
ั่
วว่ามีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้
ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพัน
บริษทั เช่น ติดตามการชาระคืน
หนี้ตามกาหนด หรือมีการ
ทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็ นต้น
10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุม
ภายในมีความหลากหลายอย่าง
เหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือ
การควบคุมแบบป้ องกันและ
ติดตาม

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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คาถาม
ใช่
10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุม
ภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น
ทัง้ ระดับ กลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ
สายงาน ฝ่ ายงาน แผนกหรือ
กระบวนการ
10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็ น
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน
กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและ
ข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าทีใ่ นการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกีย่ วข้อง
กันระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไป
่
ของระบบสารสนเทศ
11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของ
โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
เทคโนโลยีมคี วามเหมาะสม
11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุม
ด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
11.4 บริษทั ควรกาหนดการควบคุม
กระบวนการได้มา การพัฒนา และ
การบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

12. องค์ก รจัด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุม ผ่า นทางนโยบาย ซึ่ ง ได้ ก าหนดสิ่ ง ที่
คาดหวัง และขัน้ ตอนการปฏิ บ ตั ิ เพื่ อ ให้ น โยบายที่ ก าหนดไว้ นั ้น สามารถ
นาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อ
ติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ กรรมการผูบ้ ริหาร
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิ ที่
กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน
ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาส
หรือนาผลประโยชน์ของบริษทั ไป
ใช้ส่วนตัว
12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การ
พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทาโดย
ผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้
12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การ
พิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรมคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั เป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือน
เป็ นรายการทีก่ ระทากับ
บุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
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12.4

12.5

12.6

12.7

คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแล
การดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วม รวมทัง้ กาหนดแนวทาง
ให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั
ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ (หาก
บริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อย
หรือ บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
บริษทั กาหนดหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการนานโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบตั ิ โดย
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิ
ของบริษทั ได้รบั การนาไปใช้ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม โดยบุคลากรทีม่ ี
ความสามารถ รวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั งิ าน
บริษทั ทบทวนนโยบายและ
กระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วาม
เหมาะสมอยู่เสมอ

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13.1

13.2

13.3

13.4

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้
ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจาก
ภายใน และภายนอกองค์กร ทีม่ ี
คุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน
บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและ
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของ
ข้อมูล
บริษทั ดาเนินการเพื่อให้
คณะกรรมการมีขอ้ มูลทีส่ าคัญ
อย่างเพียงพอสาหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น รายละเอียด
ของเรื่องทีเ่ สนอ ให้พจิ ารณา
เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั
ทางเลือกต่างๆ
บริษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการ
บริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุม
หรือเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็ นและเพียงพอ
ต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด
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คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
13.5 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงาน
การประชุมคณะกรรมการมี
รายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกีย่ วกับความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้อซักถาม
ของกรรมการ ความเห็นหรือ
ข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณาความเห็นของกรรมการ
รายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสาร
สาคัญ ไว้อย่างครบถ้วน
เป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบ
บัญชีหรือผูต้ รวจสอบ
ภายในว่ามีขอ้ บกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษทั
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้
อย่างครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
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14. องค์ ก รสื่ อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง วัต ถุป ระสงค์ แ ละความ
รับผิ ดชอบต่ อการควบคุมภายในที่ จาเป็ นต่ อการสนั บสนุ นให้ การควบคุม
ภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญ
ถึงคณะกรรมการบริษทั อย่าง
สม่าเสมอและคณะกรรมการบริษทั
สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบ
ทานรายการต่างๆ ตามทีต่ อ้ งการ
เช่น การกาหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์
ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอ
ข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รบั จาก
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อ
สอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารตามทีคณะกรรมการ
ร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะ
หารือระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสื่อสาร
พิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคล
ต่างๆ ภายในบริษทั สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตภายในบริษทั (whistleblower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูล
กับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม
เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางสื่อสารพิเศษ
หรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้
เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle blower
hotline) แก่บริษทั ได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ ว่า การ
ควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริหารและ
พนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละ
ส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในติดตามการปฏิบตั แิ ละ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น
บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมิน
ตนเองและ/หรือการประเมินอิสระ
โดยผูต้ รวจสอบภายใน
ความถีใ่ นการติดตามและ
ประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
การเปลีย่ นแปลงของบริษทั
ดาเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ม่ี ี
ความรูแ้ ละความสามารถ
บริษทั กาหนดแนวทางการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

90
คาถาม
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16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
มาตรฐานสากล การปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the
Professional Practice of Internal
Auditing, HA)

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่ อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่ งรวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสม
คาถาม
ใช่ ไม่ใช่
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
และดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงาน
ทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้ าหมาย
ทีก่ าหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงานดังนี้
17..2.1 ฝ่ ายบริหารต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ่ี
ฝ่ าฝืนกฎหมาย หรือมี
การกระทาทีผ่ ดิ ปกติอ่นื
ซึ่งอาจกระทบต่อชือ่ เสียง
และฐานะการเงินของ
บริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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ใช่ ไม่ใช่
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญพร้อมแนวทาง
การแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะ
ได้เริม่ ดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าใน
การปรับปรุงข้อบกพร่องที่
เป็ นสาระสาคัญต่อ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม

ภาคผนวก ข
ข้อมูลผู้ให้สมั ภาษณ์
ตาราง 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบสัมภาษณ์
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

อายุ
65
35
51
30
47
36

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ระยะเวลาการทางาน
16 ปี
12 ปี
13 ปี
6 ปี
10 ปี
7 ปี

ประวัติผ้ศู ึกษา
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