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แบบประเมนินีจ้ัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่

ส ําคญัของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝาย
บรหิารใหความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณ
อักษร เปนตน
                                                                                                                                   

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

   ใช   ไมใช
            บรษัิทฯ มีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจไวอยางชัดเจน  โดยใชระบบงบประมาณ และควบคุม
การด ําเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กํ าหนดไว                                                                    

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดํ าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือ
ไม

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกรเปนแนวราบ (Flat Organization Chart) เพื่อความคลองตัวในการ
บริหารงาน รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบตามสายงานหลักไวอยางชัดเจน                    

1.4 บรษัิทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลง
โทษหากมีการฝาฝน หรือไม

  มี   ไมมี
            บริษัทฯ มีกํ าหนดอยูในระเบียบการบริหารบุคคล และคูมือพนักงาน                                  
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1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการกํ าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติดานการเงิน, จัดซื้อ และบริหารทั่วไป  ใหพนักงานยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติงาน                                                                                                           

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการกํ าหนดระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับของ เพื่อทํ าหนาที่คัดเลือก
และดูแลคูคา ใหไดรับการปฏิบัติในการท ําธุรกรรมกับบริษัทฯ เปนไปอยางยุติธรรม                          
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา

โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บรษัิทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอ
สวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดงักลาวไดนั้น ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปนี้อยางสมํ่ าเสมอ

(1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

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

(3)  ก ําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                   

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

  มี  ไมมี
            บรษัิทฯ ก ําหนดใหฝายตรวจสอบฯ ทํ าหนาที่ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจ
เพือ่นํ าเสนอผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ                                                           

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
  มี  ไมมี

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

  ใช  ไมใช
            เมื่อผูบริหารไดรับขอมูลจากฝายตรวจสอบฯ  จะดํ าเนินการวางแผนเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น                                                                                                                           

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ท่ีก ําหนดไว ใชหรือไม

  ใช  ไมใช
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2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว
ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
            บรษัิทฯ กํ าหนดใหฝายตรวจสอบฯ ทํ าหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่

ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การก ําหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มกีารกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการท ําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร

หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกํ าหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                                                                                                   

3.1 บรษัิทมกีารกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
            บรษัิทฯ ก ําหนดอ ํานาจอนุมัติวงเงิน และอํ านาจดํ าเนินการไวเปนขั้นตอน เพื่อใหผูบริหารถือปฏิบัติ
                                                                                                                                   

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ ไดมีการกํ าหนดโครงสรางการบริหารเพื่อแบงแยกความรับผิดชอบของแตละหนวยงานไวอยาง
ชัดเจน                                                                                                                           

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน
การอนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
            ในการท ําธุรกรรมดังกลาว จะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํ านาจตามขั้นตอนทุกกรณี ไมมีขอยกเวน
                                                                                                                                   

3.4 ในกรณีท่ีมีการท ําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้นไดกระทํ าโดยผูท่ี
ไมมีสวนไดเสียในธรุกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
            บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบที่กํ าลังจัดตั้งขึ้นมา เปนผูดูแลและใหมีการอนุมัติ
ทุกรายการ                                                                                                                    

3.5 ในกรณีท่ีมีการท ําธรุกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้น ไดคํ านึงถึงประโยชน
สงูสดุของบริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
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3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน
การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหนี้
ตามก ําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

 ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการท ําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเกี่ยวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
            มาตราการดังกลาวครอบคลุมผูท่ีเกี่ยวของ ไมสามารถนํ าไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวได           
                                                                                                                                   

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม  ท้ังนี้
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

  มี   ไมมี
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทํ าในลักษณะนั้นอีก หรือไม

 มี                                         ไมมี  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ

ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเกี่ยวของจึง
เปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

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

                                                                                                                                   

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการจัดทํ าเอกสารประกอบการประชุม ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอนการประชุม
ทุกครั้ง                                                                                                                          

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและ
เพยีงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่ าตามที่กฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย….7…วัน   ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

  ใช  ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการจัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมูครบถวน                                                         
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4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทํ าใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

  ใช   ไมใช
            บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป                                              
                                                                                                                                   



10

สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสมํ่ าเสมอ

วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแก
ไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                   

5.1 กรณีท่ีบรษัิทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่กํ าหนดไว ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
            บรษัิทฯ ไดจัดใหมีระบบการรายงานผลการดํ าเนินงานตอคณะกรรมการบริหารเปนประจํ าทุกเดือน
                                                                                                                                   

5.2 กรณีท่ีผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
            ฝายจัดการของบริษัทฯ มีการพิจารณา และปรับปรุงเปาหมายใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยน
แปลงไป                                                                                                                         

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ
ใชหรือไม

  ใช   ไมใช
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

  ใช                                     ไมใช   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

  ใช    ไมใช
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5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่ง
อาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

  มี                                      ไมมี   ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   


