บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดี เปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะ หรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบ
การควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริต และ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมี
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เปนตน
...........................................................................................................................................................
1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
;
1.2

ใช

ไมใช

มี

ไมมี

บริษัทมีการจัดทํานโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปที่รัดกุม และสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
;

1.6

ไมใช

บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหาร และพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษ
หากมีการฝาฝนหรือไม
;

1.5

ใช

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
;

1.4

ไมใช

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ หรือ
ผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจ หรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริต หรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขาย
ของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)
;

1.3

ใช

ใช

ไมใช

ในการกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของ
บริษัทในระยะยาว ใชหรือไม
;

ใช

ไมใช
เอกสารแนบ 3 หนาที่ 1

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตย และจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพา
ใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยาง
สม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of
risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Analysis of
risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)
...........................................................................................................................................................
2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัท มีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
;
มี
ไมมี
บริษัทฯ ไดมีการประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ และไดจัดอบรมใหพนักงานรับทราบกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ทั้งในระดับองคกรและระดับปฏิบัติการ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
;
มี
ไมมี

2.3

บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
บริษัทฯ มีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง โดยบริษัทฯ ไดแจงถึงปจจัย
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงนั้นๆ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามเหตุการณ และหามาตรการในการลดความ
เสี่ยง เชน มาตรการในการลดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน จะมีการทํา Forward Cover หรือการซื้อขาย
อุปกรณ จะมีการสอบราคาวัสดุอุปกรณ และวิเคราะหแนวโนมของราคาประกอบการเสนอราคา

2.4

บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช

2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา แนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไว ไดรับการตอบสนอง และปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก
(1) การกําหนดอํานาจ และระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับที่เกี่ยวของ
...........................................................................................................................................................
3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
3.2

บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน
;
ใช
ไมใช

3.3

ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

3.4

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรก
รรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

3.5

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on ams’ length basis) ใช
หรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

3.6

ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การ
ทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เปนตน)
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 3

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
3.7

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่
ผูเกี่ยวของดังกลาวนําโอกาส หรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

3.8

ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย หรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

3.9

บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท
;
มี
ไมมี
บริษัทฯ มีนโยบายใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับสวน
งานที่ทํา เชน กฎหมายภาษีอากร , กฎหมายแรงงาน , พระราชบัญญัติโรงงาน

3.10

ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไข และปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
;
มี
ไมมี
ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทฯ ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติวา ถามีการฝาฝนกฎหมาย ใหรายงานตามสายงาน และแจงสวนงานบุคคล
เพื่อทําการวิเคราะหแนวทางปองกัน เพื่อไมใหเกิดซ้ําอีก

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 4

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Commuication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปน
ขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเปนสิ่ง
ที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีเนื้อหาจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี
...........................................................................................................................................................
4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน)
;
ใช
ไมใช
4.2

กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอ
การพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช

4.3

รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมกี ารบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปน
ตน
;
ใช
ไมใช

4.4

บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใช
หรือไม
;
ใช
ไมใช

4.5

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
;
ใช
ไมใช
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
...........................................................................................................................................................
5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
5.2

กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว

5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
กําหนดใหผูตรวจสอบภายใน ทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมใหครบทุกระบบ ในแตละ
ไตรมาส

5.4

กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระ และเสนอรายงานผล
การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ไมมีกรณีดังกลาว
กําหนดใหผูตรวจสอบภายใน รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนรายไตรมาส

5.5

เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
ไมมีกรณีดังกลาว แตถามีรายการเกิดขึ้น บริษัทกําหนดใหผูตรวจสอบ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
โดยเร็ว

5.6

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม
;
ใช
ไมใช
ใหคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการปรับปรุงขอบกพรองและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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5.7

บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอ
ชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
ใช
ไมใช
; ไมมีกรณีดังกลาว
ไมมีกรณีดังกลาว แตถาในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝน
กฎหมาย และมี ก ารกระทํ า ที่ ผิ ด ปกติ อื่ น ซึ่ ง อาจกระทบต อ ชื่ อ เสี ย งและฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท อย า งมี
นัยสําคัญ กําหนดใหพนักงานทุกระดับที่รูเหตุการณ สามารถรายงานตอคณะกรรมการบริษัทไดโดยตรง
ทันที
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