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กับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนท่ี  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดี
ซึ่งเปนรากฐานท่ีสํ าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีตองสราง
สภาวะหรือปจจัยตาง ๆ  ซึ่งเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสราง
บรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน
เชน  การท่ีฝายบริหารใหความสํ าคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการ
โครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ี
เปนลายลักษณอักษร เปนตน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

 !!!!  ใช """"  ไมใช

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะห
ถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผล
ประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนํ าไปสูการกระทํ าทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!!!!  ใช """"  ไมใช

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช
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1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณ
อักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

!!!!  มี """"  ไมมี

1.5 บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช
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สวนท่ี  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม  บริษัท
ขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน  และ
ปจจัยภายนอก  เชน  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา  ทํ าใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียง
ดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสมํ่ าเสมอ

 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

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

(3)  กํ าหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปน
ปจจัยความเสี่ยงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

!!!!  มี """"  ไมมี

2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดขึ้น

!!!!  มี """"  ไมมี

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง
รวมท้ังมาตรการในการลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

""""  ใช !!!!  ไมใช
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง
ท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

""""  ใช !!!!  ไมใช

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว
ใชหรือไม

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

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจ
วาแนวทางท่ีฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดัง
กลาว ไดแก
 (1) การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
 (2) มีการกํ าหนดข้ันตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผู
บริหาร  หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
การกํ าหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีและวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!!!!  ใช """"  ไมใช

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการท่ีรัดกุมเพื่อติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกํ าหนด ใช
หรือไม

 !!!!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

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

3.5 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก  (on arms� length
basis) ใชหรือไม

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

3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลง
กันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวน
ความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

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

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณี
ท่ีผูท่ีเก่ียวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

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

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมท้ังมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

 !!!!  ใช                                   """"  ไมใช """"  ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม
ท้ังน้ี เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

 !!!!  มี                                   """"  ไมมี

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทํ าท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทํ าในลักษณะน้ันอีก หรือไม

""""  มี                                    """"  ไมมี !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนท่ี  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับ
กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียง
พอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอ่ืน  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาว
ไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนสิ่งจํ าเปนอยางย่ิงและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบ
คุมภายใน  ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี
 (1) มีเน้ือหาท่ีจํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
 (2) มีความถูกตองสมบูรณ

(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ือง
ท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!!!!  ใช """"  ไมใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจํ าเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือ
ไม

 !!!!  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย  7  วัน """"  ไมใช

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน

!!!!  ใช """"  ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู  และ
ไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ัน
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทํ าใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

!!!!  ใช """"  ไมใช
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สวนท่ี  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)

การท่ีบริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสมํ่ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเน่ือง
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ
ผลการดํ าเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

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

5.2 กรณีท่ีผลการดํ าเนินท่ีเกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

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

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่ าเสมอ
ใชหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช

5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

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

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

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

!!!!  ใช """"  ไมใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติ
อ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

""""  มี                                    """"  ไมมี !!!!  ไมมีกรณีดังกลาว


