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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
  
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปน แนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช  

 คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารทําหนาที่ควบคุม ดูแล ติดตามและรายงานผลความคืบ 
หนาใหคณะกรรมการทราบ                                                                                                                 
 

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการ อยางรอบคอบและ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบ 
แทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแก
พนักงานในลักษณะ ที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูง
เกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

   ใช   ไมใช 
บริษัทไมไดกําหนดสิ่งจูงใจใหพนักงานโดยอิงตามยอดขาย     
                                                                     

 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช   ไมใช 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    

 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน

ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการ
ฝาฝน หรือไม  

   มี   ไมมี 
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1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดมีการแบงแยกหนาที่ในธุรกรรมการเงิน จัดซื้อ และการบริหารทั่วไป เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
และเพื่อปองกันการทุจริต                                                                                                                                        
  

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาให
บริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือ คาดวาจะประสบ (Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง

ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
   มี   ไมมี 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                     

 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  
   มี   ไมมี 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       

 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง  

รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      

 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 

ที่กําหนดไว ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช 
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2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ

บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
     ใช   ไมใช 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ

ซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

   ใช ไมใช 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

แมวาในอดีตที่ผานมา บริษัทเคยมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว แตในปจจุบันบริษัทไดทําการชําระบัญชีในธุรกรรมตางๆ กับบุคคลดังกลาวเรียบรอยแลว โดยใน
ปจจุบันบริษัทไมมีการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกลาวแลว และบริษัทไมมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับบุคคล
ดังกลาวในอนาคตดวย ดังนั้น บริษัทจึงตอบวาไมมีกรณีดังกลาวตามหัวขอ 3.3 
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3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรม
นั้นเทานั้น ใชหรือไม 

   ใช     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
ในการพิจารณาการทําธุรกรรมตาม 3.3 ในอดีต ไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาวนั้นเทานั้น 
โดยการทําธุรกรรมดังกลาว และบริษัทไมมีนโยบายในการทําธุรกรรมกับบุคคลดังกลาว ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตตามรายละเอียดตามที่ระบุในขอ 3.3 

 
3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน

สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 

ในการพิจารณาการทําธุรกรรมตาม 3.3 ในอดีต โดยบริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคลภายนอก (on arms’ length basis) และบริษัทไมมีนโยบายใน
การทําธุรกรรมกับบุคคลดังกลาวทั้งในปจจุบันและอนาคตตามรายละเอียดตามที่ระบุในขอ 3.3 

 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา

สัญญาซื้อขายสนิคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)  

   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
จากอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยมีการทําธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทใน
ระยะยาว                                                                                                                                                    
 

 
3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ

ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช    ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 

มาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 ของบริษ ัทไดครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวไมใหนํา
โอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวยแลว และบริษัทไมมีนโยบายในการทําธุรกรรม
กับบุคคลดังกลาวทั้งในปจจุบันและอนาคตตามรายละเอียดตามที่ระบุในขอ 3.3 

 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบรษิัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  

   มี   ไมมี 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        

 
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน

ลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี   ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน 
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
 

ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อให

คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน) 

   ใช   ไมใช 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปน และเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

   ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย   10  วัน   ไมใช 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

   ใช   ไมใช 
 บริษัทบันทึกเฉพาะสวนที่เปนความเห็นและขอสังเกตเพิ่มเติมของกรรมการ มิไดบันทึกรายละเอียดการซัก 
ถาม                                                                                                                                                                                                            
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม 

   ใช   ไมใช 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปและ

เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ใช   ไมใช 
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวามีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย

บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลา

ที่เหมาะสม ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 

 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ

คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

   ใช    ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว 
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5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม 

   ใช     ไมใช 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 

 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ

สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

   มี   ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 


