
คํ าอธิบายประกอบการจัดทํ าแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ท่ีมาและวัตถุประสงค

หลกัเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมที่มีผลใชบังคับในปจจุบัน1/

ไดเนนความส ําคัญของระบบการก ํากับดูแลกิจการ (corporate governance) ของบริษัทที่เสนอขายหุน
เพือ่ใหมั่นใจวาผูถือหุนที่เปนบุคคลภายนอกจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม การดํ าเนินงานของบริษัท
มีความโปรงใส และกรรมการ รวมทั้งผูบริหารของบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ซื่อสัตย
สจุรติ และรับผิดชอบตอประโยชนสูงสุดของบริษัท  ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัทที่
เสนอขายหุน รวมทั้งการลงทุนในหุนโดยรวม อันจะชวยใหบริษัทที่เสนอขายหุนสามารถระดมทุนได
ในราคาและตนทุนที่เหมาะสมดวย

หลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนนี้ไดมีขอก ําหนดเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ของผูขออนุญาต เพื่อสงเสริมใหผูขออนุญาตมีกลไกที่สามารถรองรับการท ําหนาที่ของคณะกรรมการ
บรษัิทในการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รวมทั้งรองรับ
การท ําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก ําหนด  นอกจากนี้
หลกัเกณฑดังกลาวยังสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ที่ก ําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพดวย  ทั้งนี้ ตามขอ 13(4) และขอ 16 ของ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 12/2543 ไดมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและ
การควบคุมภายในของผูขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน ดังนี้

“ผูขออนุญาตตองมีระบบการควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารสํ าคัญที่รัดกุม
มปีระสิทธิภาพ (ขอ 13(4)) โดยอยางนอยตอง

(1) มรีะบบการควบคุมภายในระดับผูบริหาร (management control) ทีส่ามารถ
ปองกันความเสียหายจากการนํ าทรัพยสินของผูขออนุญาตไปใช หรือจํ าหนายจายโอนโดยมิชอบ
และการท ําธุรกรรมตาง ๆ ไดรับการอนุมัติจากผูมีอ ํานาจจัดการ รวมทั้งมีการบันทึกบัญชีเพื่อให
งบการเงินถูกตอง นาเช่ือถือ (ขอ 16(1))

(2) มรีะบบการจัดเก็บเอกสารส ําคัญที่ท ําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํ านาจ
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร (ขอ 16(2))

(3) คณะกรรมการบริษัท (ซ่ึงอาจดํ าเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการอิสระ) มีการประเมินและใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของผูขออนุญาต และการก ํากับดูแลบริษัทอยางนอยปละครั้ง (ขอ 16(3))”

                                                                      
1/  ประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่กจ. 12/2543  เร่ือง  การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที ่22 มีนาคม 2543
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ทัง้นี ้การที่ส ํานักงานใหความส ําคัญกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่
เสนอขายหุนตอประชาชนเปนเพราะเห็นวา การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะสามารถชวยปองกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษัท สามารถคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ชวยใหรายงานทางการเงิน
ของบริษัทถูกตอง นาเช่ือถือ รวมทั้งชวยปกปองคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุนดวย

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให

คณะกรรมการของบริษัทที่ยื่นคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนใชเปนแนวทาง
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทดวยตนเอง (self assessment)
โดยคํ าถามในแบบประเมินนี้ไดปรับปรุงมาจากคูมือที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดท ําขึ้นส ําหรับ
คณะกรรมการบริษัทในการกํ ากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท  ทั้งนี้ คํ าถามในแบบประเมินนี้แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้

สวนที ่ 1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment
Measure)

สวนที ่ 2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
สวนที ่ 3  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control

Activities)
สวนที ่ 4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication

Measure)
สวนที ่ 5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ในระยะแรกของการน ําหลักเกณฑการอนุญาตใหเสนอขายหุนตอประชาชน

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 ออกใชบังคับ สํ านกังานจะพิจารณาวา
บรษัิทที่เห็นวาตนเองมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการท ําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ผูบรหิาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตามสวนที่ 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 อยางเพียงพอแลว เปนบริษัทที่
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 16(1) สวนผลการประเมินในดานอื่น ๆ จะไมมีผลตอการพิจารณาค ําขอ
อนุญาตของบริษัทแตอยางใด  อยางไรก็ด ีผูขออนุญาตตองแนบแบบประเมินนี ้พรอมท้ังสรุปความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยดวย  ดังนั้น นอกจากประเด็นตามขอ 3.3 ถึง 3.7 แลว ผูขออนุญาตจึงไมจ ําเปนตองมี
ระบบการควบคุมภายในครบถวนสํ าหรับทุกประเด็นที่เปนค ําถาม  อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัท
ควรตอบแบบประเมินนี้ตามความเปนจริง รวมทัง้มีคํ าอธิบาย หรือกํ าหนดแนวทางปรับปรุงจุดที่ยังมี
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ขอบกพรองดวย  นอกจากนี ้สํ านักงานจะพิจารณาวาการที่คณะกรรมการบริษัทตอบแบบประเมินนี้เปน
การที่คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามขอ 16(3) สํ าหรับปที่
มกีารประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตอบแบบประเมินนี้แลวดวย

วิธีตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เนือ่งจากวัตถุประสงคของแบบประเมินนี้คือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใชเปน

แนวทางในการประเมินระบบควบคุมภายในระดับบริหาร (management control) โดยมิได
ลงรายละเอียดในเร่ืองการควบคุมทางการเงิน (financial control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงาน
(operational control) ของบรษัิท  ดังนั้น จึงขอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูตอบแบบประเมินนี้
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย เพื่อใหม่ันใจวาคณะกรรมการบริษัทไดมีการซักถามประเด็นตาง ๆ
ในแบบประเมินนี้จากฝายบริหาร หากคณะกรรมการบริษัทตอบวา “ไมมี” หรือ “ไมใช” ในขอใด
ขอใหอธิบายเหตุผล หรือแนวทางแกไขประกอบดวย  อยางไรก็ดี สํ าหรับขอที่คณะกรรมการตอบวา
“มี” หรือ “ใช” และมีความประสงคจะอธิบายเพ่ิมเติม จะอธิบายตอทายคํ าถามขอน้ัน ๆ ดวยก็ได

ใหผูขออนุญาตสงแบบประเมินนี ้พรอมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่มีการตอบแบบประเมินนี ้เปนเอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยดวย

อนึ่ง หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในบกพรอง
หลายประการ หรือค ําถามจํ านวนมากในแบบประเมินนี้มิไดเปนคํ าถามท่ีมีการซักถามกันเปนปกติ
อยูแลวในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส ํานักงานขอแนะน ําใหกรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการ
ทีไ่ดรบัการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ เขารับการอบรมในหลักสูตรส ําหรับ
กรรมการ เชน หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน


