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สวนท่ี  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน ที่

ส ําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัย
ตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุม
เพือ่สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความส ําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการด ําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การก ําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                                       

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการก ําหนดเปาหมายการด ําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.2! คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่ก ําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่ง
จงูใจหรอืผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบ
แทนทีเ่กนิสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมาย
ยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไม

!"  ใช "  ไมใช
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1.4 บริษัทมีขอก ําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร 
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

!"  มี "  ไมมี
              บรษัิทมีขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับกิจการ รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝนไวแลวในระเบียบขอบังคับการท ํางาน  
              สวนขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บรษัิทจะจัดทํ าและเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2546                                                             

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน 
การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.6 ในการก ําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
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สวนท่ี  2   การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย

สาเหตุของความเส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงาน
อยางรวดเร็วเกินไปท ําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภาย
นอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการ
ตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การที่จะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น
ฝายบรหิารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปนีอ้ยางสม่ํ าเสมอ

(1)  พจิารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดขึ้น
(Analysis of risk)

(3)  ก ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                                       

2.1 บรษัิทมีการประเมินอยางสม่ํ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นัยสํ าคัญ

!"  มี "  ไมมี
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.2 บรษัิทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะท ําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
!"  มี "  ไมมี

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้ง 
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
ก ําหนดไว ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.5 บรษัิทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว
ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
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สวนท่ี  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความส ําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนว

ทางทีฝ่ายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก
(1)! การก ําหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)!มกีารแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระท ําที่ทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการก ําหนดขั้นตอน และวิธีการท ําธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เกีย่วของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน

(4)! การก ําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
                                                                                                                                                       

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ 
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.2 บรษัิทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปน
การตรวจสอบซึง่กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการท ําธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการท ําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่ก ําหนด ใช
หรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.4 ในกรณีที่มีการท ําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระท ําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธรุกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.5! ในกรณีที่มีการท ําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้น ไดค ํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บรษัิทเปนส ําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระท ํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length
basis) ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว 
(เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลง
กนัไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหนี้ตามกํ าหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)

"  ใช                                   "  ไมใช !"  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท ําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่
ผูทีเ่ก่ียวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช !"  ไมมีกรณีดังกลาว
              บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท ําธุรกรรมตาม 3.3 และมาตรการดังกลาวไดครอบคลุมไปกรณีที่ผู
เกีย่วของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย แตในอดีตที่ผานมาถึง
ปจจุบันยังไมมีกรณีที่ผูเกี่ยวของดังกลาวน ําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของ
บรษัิทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ํ าเสมอ รวมทัง้มีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัต ิใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !"  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9 บรษัิทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

!"  มี "  ไมมี
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระท ําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระท ําในลักษณะนั้นอีก หรือไม

"  มี                                           "  ไมมี !"  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี  4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ  

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ
ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจ ําเปน
อยางยิง่และเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณ
สมบัติดังนี้

(1)!มีเนื้อหาที่จ ําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)! มีความถูกตองสมบูรณ
(3)! มีความเปนปจจุบัน
(4)!มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5)!มีการจัดเก็บที่ดี

                                                                                                                                                       

4.1! ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อ
ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ ่าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!"  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7…วัน "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.3! รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรทีท่ ําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ
สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล
เปนตน

!"  ใช "  ไมใช
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4.4 บรษัิทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยาง
ครบถวนแลว ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.5! คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับ
รองทัว่ไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ท ําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

!"  ใช "  ไมใช
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สวนท่ี  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การทีบ่ริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง

สม่ํ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายทีว่างไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ือง และมี
การปรบัปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไข
อยางทันทวงที
                                                                                                                                                       

5.1 กรณีทีบ่ริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการด ําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการด ําเนิน
งานของฝายบรหิารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ก ําหนดไว ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ํ าเสมอ  
ใชหรือไม

!"  ใช "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.4! กรณทีีบ่ริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวกและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
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5.5! เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระส ําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

!"  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.6! บรษัิทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม

!"  ใช  "  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.7 บรษัิทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุ
การณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระท ําที่ผิดปกติอื่น ซึ่ง
อาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยส ําคัญ หรือไม

"  มี                                    "  ไมมี !"  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       


