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

ทีส่ ําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจ ําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบรหิารใหความส ําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการด ําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การก ําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน
                                                                                                                                                       

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการก ําหนดเปาหมายการด ําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.2! คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่ก ําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.3 บรษัิทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพ
หรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       



3

1.4 บริษัทมีขอก ําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนกังานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

!  มี !  ไมมี
แมวาในปจจบัุนบริษัทยังมิไดมีขอก ําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเปนลายลักษณอักษรก็ตาม  แตบริษัทไดถือเปนนโยบาย
เบ้ืองตนท่ีสํ าคญัที่พนักงานทุกคนตองสํ านึกถึงความถูกตองชอบธรรม ถูกกฎหมายและศีลธรรมอันดีในการปฏิบัติ
งานใหแกบริษทั   นอกจากนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงไดมีการก ําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไวเปนลายลักษณอักษร วาตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผล
ประโยชนของบริษัทและผูถือหุน รวมท้ังบรษิทัยงัไดมีการจัดทํ าขอบังคับในการท ํางานของบริษัท วาดวยเรื่องขอพึง
ปฏิบัตขิองพนักงาน ไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดมีการก ําหนดวินัยและโทษทางวินัยไวเปนลายลักษณ
อักษร

1.5 บรษัิทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซ้ือ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

1.6 ในการก ําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพือ่ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
ตามแนวทางการด ําเนินธุรกิจท่ีบริษัทไดกํ าหนดไวนั้น ไดเนนการสรางความสัมพันธอันดีกับคูคา ระหวาง ผูขาย ,
บริษัท , ลูกคา เพือ่การคาบนรากฐานแหงผลประโยชนทางธุรกิจรวมกันอยางเปนธรรม
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สวนท่ี  2   การบริหารความเสีย่ง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา

โดยสาเหตุของความเส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บรษัิทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปท ําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การที่จะน ําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดงักลาวไดนั้น 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 าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยส ําคัญ

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.2 บรษัิทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะท ําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
!  มี !  ไมมี

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       



5

2.4 บรษัิทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ทีก่ ํ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 ําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา

แนวทางที่ฝายบริหารก ําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว
ไดแก

(1)! การก ําหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)!มกีารแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระท ําที่ทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการก ําหนดขั้นตอน และวิธีการท ําธรุกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4)! การก ําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

                                                                                                                                                       

3.1 บริษัทมีการก ําหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอ ํ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 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของ
กับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอน
การอนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

!!!!  ใช                                   !!!!  ไมใช !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ี
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

!!!!  ใช                                   !!!!  ไมใช !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.5! ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนส ําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม

!!!!  ใช                                   !!!!  ไมใช !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแลว (เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ี
ตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

!!!!  ใช                                   !!!!  ไมใช !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวน ําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย
ใชหรือไม

!!!!  ใช                                   !!!!  ไมใช !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                        
                                                                                                                        

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ํ 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)
หลกัการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนส ําหรับกรรมการ

ผูบรหิาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จงึเปนสิ่งจ ําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี

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

                                                                                                                                                       

4.1! ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพือ่ใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ี
เสนอใหพิจารณา 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 ําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

!  ใช !  ไมใช
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดตามควรที่ท ําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบตัหินาท่ีของกรรมการ แตไมไดมีการบันทึกขอซักถาม ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอ 
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4.4 บรษัิทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

4.5! คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ทีร่บัรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ท ําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

!  ใช !  ไมใช
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สวนท่ี  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การท่ีบรษัิทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม

อยางสม่ํ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายทีว่างไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ือง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                                       

5.1 กรณีทีบ่ริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการด ําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ
ผลการดํ าเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการด ําเนินธุรกิจที่ก ําหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ
ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.4! กรณทีีบ่ริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

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

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.6! บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

!  ใช  !  ไมใช
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

5.7 บรษัิทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตกุารณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระท ําที่ผิดปกติอื่น
ซึง่อาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยส ําคัญ หรือไม

!  มี                                    !  ไมมี !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       


