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สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Oraganizational Control and Enviroment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานท่ีสํ าคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีตองสรางสภาวะ หรือปจจัยตางๆ ซ่ึงเอ้ือใหระบบการ
ควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสํ าคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมใน
การดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

[ ]  ใช                                  [ ]  ไมใช
           ไดมีการระบุใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจไวใน Administration manual โดยจะเร่ิมปฏิบัติในป   
           2545 เปนตนไป                                                                                                       

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบคอบ
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะ
ท่ีอาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิด
แรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
 [ ]  ใช [ ]  ไมใช
           จะมีการด ําเนินการในเร่ืองดังกลาวต้ังแตป 2545 เปนตนไป                                                         
                                                                                                                                   

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
[/]  ใช [ ]  ไมใช
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1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการ
ฝาฝน หรือไม

[/]  มี [ ]  ไมมี
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฎิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และ
การบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตได หรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพ่ือประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
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สวนท่ี 2  การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบ
งานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอด
พนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ันๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ันๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียง
ท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท อยางมีนัยสํ าคัญ

[/]  มี [ ]  ไมมี
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน
[/]  มี [ ]  ไมมี

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการ
ลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใช
หรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม
[/]  ใช [ ]  ไมใช
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สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวา แนวทางท่ีฝาย
บริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก

(1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของ

กับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีและวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการตรวจ
สอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดู
แลจัดเก็บทรัพยสิน

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
น้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

3.5 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ี
มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ
ดังกลาวนํ าโอกาส หรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมท้ังมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม ท้ังน้ี เพ่ือลด
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท

[/]  มี [ ]  ไมมี
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํ าใน
ลักษณะน้ันอีก หรือไม

[ ]  มี [ ]  ไมมี [/]  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี 4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับ กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอ่ืน ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงท่ีจะชวยให
เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) มีเนือ้หาท่ีจํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี

4.1 ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสํ าคัญตางๆ อยางเพียงพอเพ่ือใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสํ าคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล
ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จ ําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

[/]  ใช ไดรับกอนวันประชุม  ไมนอยกวา 7 วัน [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอ พรอมเหตุผล เปนตน

[/]  ใช [ ]  ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดัรับแจงจาก
ผูสอบบัญชวีามีขอบกพรองในเร่ืองน้ีหรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวาฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทํ าใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจาก
ความเปนจริง

[/]  ใช [ ]  ไมใช
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สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

การท่ีบริษัทจะด ําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ํ าเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

[ ]  ใช [ ]  ไมใช [/]  ไมมีกรณีดังกลาว
           จะมีการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาว (ตามท่ีระบุไวใน Administration Manual) ในป 2545 เปนตนไป          
                                                                                                                                   

5.2 กรณีท่ีผลการดํ าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม

[ ]  ใช [ ]  ไมใช [/]  ไมมีกรณีดังกลาว
           จะมีการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาว (ตามท่ีระบุไวใน Administration Manual) ในป 2545 เปนตนไป          
                                                                                                                                   

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ํ าเสมอ ใชหรือไม
[ ]  ใช [ ]  ไมใช

           จะมีการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาว (ตามท่ีระบุไวใน Administration Manual) ในป 2545 เปนตนไป          
                                                                                                                                   

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

[ ]  ใช [ ]  ไมใช [/]  ไมมีกรณีดังกลาว
           จะมีการดํ าเนินการในเร่ืองดังกลาว (ตามท่ีระบุไวใน Administration Manual) ในป 2545 เปนตนไป          
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ
สอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร ใชหรือไม

[ ]  ใช [ ]  ไมใช [/]  ไมมีกรณีดังกลาว
           หากมีกรณีดังกลาวเกิดขึ้น จะมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณา      
           ส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร (ตามท่ีระบุไวใน Administration Manual)                             

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
ใชหรือไม

[/]  ใช [ ]  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอชือ่เสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

[/]  มี [ ]  ไมมี [ ]  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   


