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ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

สวนที่  1   องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 

 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซ่ึงเปนรากฐานที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ 
ซ่ึงเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือ
สงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารให
ความสําคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยาง
เหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 

        
         
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของ
บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

        
         
 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หรือไม 

        
         
 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  

        
         
 
 
 



ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซ้ือ และการบริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

        
         
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพ่ือประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 

        
         
 



มี  ไมใช

มี  ไมมี

ใช  ไมมี

ใช  ไมมี

สวนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ
ของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปน
ตน ดวยเหตุน้ี การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหาร
จําเปนตองดําเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่าเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ 
จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

        
         
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน  

        
         
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้ง
มาตรการในการลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม 

        
         
 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

        
         
 
 
 
 



ใช  ไมใช

 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกําหนดไวใชหรือไม 

         
                                  



ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางท่ี
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 

        
         
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปน
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ 
(3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

        
         
 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม 

        
         
 
3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียใน 
ธุรกรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม 

        
         
  



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

 ไมมีกรณีดังกลาว ไมใช ใช

มี  ไมใช

 ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก(on arms' length basis) ใช
หรือไม 

         
          
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหน้ีตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)  

        
         
 
3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เก่ียวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

        
         
 
3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 

        
         
 
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไม 
ทั้งนี้ เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท  

        
         
 



 ไมมี  ไมมีกรณีดังกลาว มี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด 
การกระทําในลักษณะน้ันอีก หรือไม 

        
         
 
 
 
 
 



ใช  ไมใช

ใช  ไดรบักอนวันประชุมโดยเฉลีย่  7  วัน  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

สวนที่  4   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 

 หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ         
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการ
ตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปน
สิ่งจําเปนอยางย่ิงและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพ
ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

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

         
 
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพ่ือให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

        
         
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ใชหรือไม 

        
         
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกต
ของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

        
         
 
4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคย
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม 

        
         



ใช  ไมมี

 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการ
ท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 

        
         



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

 ไมใช ใช  ไมมีกรณีดังกลาว

สวนที่  5   ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง
สม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเน่ือง และมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยาง
ทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

        
         
 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ      
แกไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม 

        
         
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่าเสมอใชหรือไม 

         
                                 
 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรง
ตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

        
         
 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

        
         
 
 



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม 

        
         
 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบ
ตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

        
         
 
 


