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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพือ่ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
มีการกําหนดเปาหมาย และKPI ของกิจกรรมตางๆ เชน เปาหมายของยอดขาย มีการวัดผล
และเก็บบันทึกไวเปนหลักฐาน
1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

 ไมใช
9 ใช
มีการกําหนดเปาหมาย ยอดขาย ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบกับการขายที่เกิดขึ้นจริงเทาที่ผานมา
มีความใกลเคียงกัน
1.3
บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทไดกําหนดแผนผังโครงสรางองคกรและกําหนดหนาที่ของฝายตางๆอยางชัดเจน
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1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

 ไมมี
9 มี
มีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท เปนลายลักษณอักษร กําหนดขอหามตางๆที่สําคัญ
ใหกับพนักงานทุกคน และมีการกําหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝน อยางชัดเจน
1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนด นโยบายของบริษัท , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) , วิธีปฏิบัติงาน (Work
Instruction), หนาที่ของฝายตางๆ (Job Description) และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติไวอยางชัดเจน
1.6
ในการกํ า หนดนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ธรรมต อ คู ค า
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทไดใชนโยบายคุณภาพในระบบ ISO 9001:2000 เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
นโยบายการกําหนดราคาที่เปนมาตรฐาน
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1)
พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ

 ไมมี
9 มี
บริษัทมีการประชุมฝายบริหารทุกสัปดาห เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาที่เกิดขึ้น
ผลกระทบตอธุรกิจ รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการจดบันทึกทุกครั้ง
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

 ไมมี
9 มี
บริษัทมีการวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน เพื่อประเมินผลกระทบหรือความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมฝายบริหาร

2.3
บริ ษั ท กํ า หนดให มี ม าตรการในการติ ด ตามเหตุ ก ารณ ที่ เ ป น สาเหตุ ข องป จ จั ย ความเสี่ ย ง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
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2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

2.5
บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามว า หน ว ยงานต า ง ๆ ได ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ กํ า หนดไว
ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหาร โดยไดรับการรับรอง
จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548
3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

 ไมใช
9 ใช
บริษัทมีการกําหนดหนาที่ในการอนุมัติ โดยกําหนดอํานาจเปนลายลักษณอักษร การบันทึกบัญชี
รับผิดชอบโดยฝายบัญชี และการดูแลจัดเก็บสินทรัพยและทําทะเบียนสินทรัพย รับผิดชอบโดยฝายทรัพยากร
มนุษย
3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใช
หรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดงั กลาว
9 ใช
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3.4
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย
ในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดงั กลาว
9 ใช

3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis)
ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดงั กลาว

3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสัญญา เปนตน)

 ไมใช
 ไมมีกรณีดงั กลาว
9 ใช

3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดงั กลาว
9 ใช

3.8
ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช

9 ไมมีกรณีดังกลาว
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3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

 ไมมี
9 มี

3.10 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท เคยมี ก ารกระทํ า ที่ ฝ า ฝ น กฎหมาย บริ ษั ท มี ม าตรการแก ไ ขและป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
 มี
 ไมมี

9 ไมมีกรณีดังกลาว
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

 ไมใช
9 ใช

4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม

9 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไมใช

4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

 ไมใช
9 ใช
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4.4
บริ ษั ท จั ด เก็ บ เอกสารประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละบั ญ ชี ต า ง ๆ ไว ค รบถ ว นเป น หมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
บริษัทไมเคยไดรับแจงวามีขอบกพรองในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและ
บัญชีตางๆ
4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

 ไมใช
9 ใช
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

5.2
กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.3
บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายในที่ ว างไว อ ย า งสม่ํ า เสมอ
ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
บริษัทจัดใหมีการ Internal Audit จากหนวยงานภายนอก เปนระยะตามแผนที่วางไว

5.4
กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
ผูตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.5
เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 มี

