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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญของระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิล  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหระบบการควบคุม
ภายในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนกัถึงความ
จําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความซ่ือสัตยสจุริตและจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปน
ลายลักษณอักษร เปนตน  

____________________________________________ 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
 �  ใช �  ไมใช  

1.2 คณะกรรมการบรษัิทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบและได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานใน
ลักษณะท่ีอาจนาํไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษทัไวสูงเกินความเปนจริง 
ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

 �  ใช �  ไมใช  

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลกัษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน 
หรือไม  

 �  มี �  ไมมี 
 .....บริษัทใหความสําคัญอยางมากเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิ โดยปจจุบนัอยูระหวางการรวบรวมขอกําหนด
เก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) ใหครบถวน และสมบูรณย่ิงข้ึน.......................................................................... 

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธปีฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธรุกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารท่ัวไปท่ีรดักุมและสามารถปองกันการทุจรติไดหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บรษัิทไดคํานึงถงึความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาว ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเส่ียง
อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจรยิธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเรว็เกินไปทําใหระบบงานไม
สามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี หรอื
พฤติกรรมการบรโิภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนําพาใหบริษัทรอดพนจาก
อันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจาํเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่าํเสมอ 

(1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลกัษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk) 
(2)  วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบรษิัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 
(3)  กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 

____________________________________________ 

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธรุกิจของบริษัทมีปจจยัใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียงทัง้ท่ีมา
จากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธรุกิจของบริษัทอยางมีนัยสาํคัญ 

 �  มี �  ไมมี 

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจยัท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน  

 �  มี �  ไมมี 

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการในการลด
ความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพือ่ใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอาํนาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวธิีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรอืผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล

ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บรษัิทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

____________________________________________ 

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3)  
หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสนิ  

 �  ใช �  ไมใช  

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทมีมาตรการที่รดักุมเพื่อติดตามใหการทําธรุกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมน้ันไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธรุกรรม
น้ันเทาน้ัน ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 

 ����  ใช ����  ไมใช   ����  ไมมีกรณีดังกลาว 
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3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมกีารติดตามใหปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)  

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บรษิัทมีการติดตามดูแลการดําเนนิงานของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรอืผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถอืปฏิบัติ ใชหรอืไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบรษัิทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม  ท้ังน้ี เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรกัษาชือ่เสียงของบริษัท  

 �  มี �  ไมมี 

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะน้ัน
อีก หรือไม 

 �  มี �  ไมมี   �  ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสาํหรบักรรมการ ผูบริหาร  

ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูล
ทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงท่ีจะชวยให
เกิดความมีประสทิธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีเน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบนั 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี 

____________________________________________ 

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บรษัิทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพ่ือใหคณะกรรมการ
ใชประกอบการตัดสนิใจ ใชหรอืไม (ขอมูลท่ีสําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบตอบรษิัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

 �  ใช �  ไมใช  

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนดัประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

 �  ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน �  ไมใช  

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทาํใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบนัทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

 �  ใช �  ไมใช  

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชวีามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรอืไม 

 �  ใช �  ไมใช  

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบญัชีตามหลักการบัญชีที่รบัรองทัว่ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธรุกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริง 

 �  ใช �  ไมใช  
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรษิัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการปรับปรงุแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  

____________________________________________ 

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
วาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรอืไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่าเสมอ ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช 

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บรษิัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ 
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

 �  ใช �  ไมใช   �  ไมมีกรณีดังกลาว 

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม 

 �  ใช �  ไมใช  

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบรษิัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรอืสงสัย
วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

 �  มี �  ไมมี   �  ไมมีกรณีดังกลาว 
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