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สวนท่ี  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่ส ําคัญของระบบการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนิน
ไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการ
ควบคุมภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความส ําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการด ําเนินธรุกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                                                                    

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

1.2! คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบคอบ และได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่ก ําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปน
ไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนํ าไปสูการกระทํ า
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจรงิ ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอด
ขาย เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

1.3! บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสทิธิภาพ หรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

1.4! บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบรหิารและพนักงานปฏบัิติตนใน
ลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

!  มี !  ไมมี
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1.5! บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ
บริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจรติไดหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทไดค ํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือประโยชนของบริษัทในระยะ
ยาว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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สวนท่ี  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสีย่งอาจ

มาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บรษัิทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถ
รองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีหรือพฤติกรรมการบริโภคสิน
คา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดัง
กลาวไดนั้น ฝายบรหิารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กํ าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

                                                                                                                                                                                    

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียงท้ังท่ีมา
จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยส ําคัญ

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

2.2! บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมท้ังมาตรการในการลดความ
เส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

2.4!  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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2.5!  บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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สวนท่ี  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวาแนวทางท่ีฝายบริหารกํ าหนด

ไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก
(1)! การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)! มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

(4)! การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
                                                                                                                                                                                    

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอ ํานาจหนาท่ีและวงเงินอ ํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตร
การท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการท ําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่ก ําหนด ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ันเทาน้ัน
ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.5!  ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนส ําคัญและ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํ าสัญญาซ้ือ
ขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม
(เชนติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนํ า
โอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมบริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัท
รวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการก ําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใช
หรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม ท้ังน้ี เพื่อลดความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

!  มี !  ไมมี
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3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมายบริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระท ําในลักษณะน้ันอีก 
หรือไม

!  มี                                           !  ไมมี !  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่

เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูล
อื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจํ าเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1)! มีเน้ือหาท่ีจํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)! มีความถูกตองสมบูรณ
(3)! มีความเปนปจจุบัน
(4)! มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย
(5)! มีการจัดเก็บท่ีดี

                                                                                                                                                                                    

4.1! ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการใช
ประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่ส ําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท
ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียงพอตอการพิจารณา
กอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

4.3! รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ท ําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี
ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความ
เห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

!  ใช !  ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

4.5! คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเหมาะสม
กับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทํ าใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

!  ใช !  ไมใช
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สวนท่ี  5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การท่ีบรษัิทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสมํ่ าเสมอวา มีการปฏิบัติ

ตามเปาหมายท่ีวางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                                                                    

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของฝายบริหารวา
เปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

5.2 กรณีท่ีผลการดํ าเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ ่าเสมอ ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

5.4! กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยาง
ตรงไปตรงมา ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

5.5! เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
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5.6! บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

!  ใช  !  ไมใช
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    !  ไมมี !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    


