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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อให
ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคน
ในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความ
ซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ี
อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน  
          
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช  
 โดยนโยบาย กําหนดใหบริษัทจัดทําแผนงบประมาณประจําปทุกป   ซ่ึงประกอบดวยแผนงานการดําเนิน
ธุรกิจ และประมาณการผลประกอบการ  และใหมีการทบทวนแผนฯดังกลาวทุก 3 เดือน โดยใหประมาณการตาม
แผนฯ ที่ไดรับอนุมัติจากกรรมการผูจัดการใหญกลุมบริษัทพรีเมียร   เปน KPI ของหนวยงานและของบริษัท และ
ใหใชเปนแนวทางดําเนินธุรกิจ 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกิน
สมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของ
บริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
   ใช   ไมใช 
 บริษัทไดกําหนดเปาการขายเปนรายเดือนใหกับพนักงานเปนรายผลิตภัณฑ โดยแตละผลิตภัณฑ จะ
ประมาณการจากยอดขายของเดือนที่ผานมา และจากการคาดการแนวโนมของตลาดของสินคากลุมเดียวกัน 
 จากเปาการขายที่สมเหตุผลขางตน บริษัทไดกําหนดอัตราการจายเงินรางวัลการขาย และเงินรางวัลการ
เก็บเงินใหกับพนักงาน  เพ่ือเปนแรงจูงใจในการสรางยอดขาย และการคัดสรรลูกคาที่มีคุณภาพ โดยเงินรางวัลทั้ง 2
รายการ เปนผลตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจํา  คาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะเดินทาง  
 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
   ใช   ไมใช 
    บริษัท กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละฝายอยางชัดเจน ( ตามผังองคกรที่แนบมา ) โดย
คํานึงถึงความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ   ใหทุกฝายใชคูมือ
ระเบียบปฏิบัติงาน และ ใหยึดถืออํานาจดําเนินการ เปนแนวทางการทํางาน 
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง
บทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  
   มี   ไมมี 
 โดย ระบุไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ    
 โดย ระบุไวในนโยบายกลุมบริษัทพรีเมียร หัวขอ “นโยบายการขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน” 
 
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซื้อ และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 มี ประกอบดวย  

1. คูมือระเบียบปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ/วาจาง/การรับสินคา เพ่ือจําหนายและวสัดุภัณฑสํานักงาน
สิ้นเปลือง 

2. คูมือระบบปฏิบัติงานการจัดการงานขายสินคา ,งานคลังสินคา /จัดสง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานขายสินคา 

3. คูมือระเบียบปฏิบัติงานรางวัลสงเสริมการขาย 
4. คูมือปฏิบัติงานสินเชื่อ และวิธกีารดําเนินการกับลูกหนี้ที่มีปญหา 
5. ระเบียบการจัดซ้ือและวาจางทาํของ สายธุรกจิสินคาอุปโภค บริโภค 
6. คูมือระเบียบปฏิบัติงานธุรการ 
7. คูมือระเบียบปฏิบัติงานบุคคล 
8. อํานาจดําเนินการ สําหรับสายธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
 

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชน
ของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 ในการทําธุรกิจ กับคูคารายใหม  บริษัท  และเจาของสินคาจะมีการตกลงรวมกัน ในการบริหารงานขาย 
(การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย และการทําตลาดของสินคา), ปริมาณสินคาคงคลัง ตอลดจนคาตอบแทน
ระหวางกัน, และกําหนดใหมีการประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสินคานั้นประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลาโดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไป
ทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่
จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้
อยางสม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification 
of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน (Analysis 
of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
          
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
  มี   ไมมี 
 บริษัทฯ ไดมีการประเมินถึงปจจัยเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกจิอยูตลอดเวลา รวมทั้งไดมี
การทํา Control Self Assessment รวมกับหนวยงานควบคุมภายในเปนประจํา 
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยท่ีเปนความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
    มี   ไม 
 โดยใชการประชุมระดับฝายประจําเดือน เปนโอกาสในการแจงใหทราบ และรวมกันวิเคราะหถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงกําหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบใหดําเนินการแกไข  เพ่ือไมใหผลของเหตุการณนั้นมากระทบกับ
ธุรกิจได กรณีเปนเหตุเรงดวน ก็จะเรียกประชุมทันที     
  
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตรการใน
การลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 จะกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือใหเฝาระวัง และใหดําเนินการตามแผนที่กําหนด จนความเสี่ยงนั้นหมดไป หรือ
ลดความรุนแรงลง 
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไว 
ใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 โดยแตละสวนงานจะมีการประชุมพนักงานระดับเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ ในการประชุมดังกลาวจะมีการ
แจงปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการจัดการปญหานั้นทุกคร้ัง โดยเฉพาะทีมงานขาย มีการประชุมทุกวันสิ้นเดือน กอน
ออกรอบการขายในตนเดือนถัดไป  
 
2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไวใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 โดยกําหนดใหเปนความรับผิดชอบของผูบริหารแตละทานทีดู่แลรับผิดชอบแตละหนวยงาน  
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอื้อใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรอืผูท่ี

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธกีารเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

         
  
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง
ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
  ใช   ไมใช 
 ใช อํานาจดําเนนิการของสายธรุกิจสินคาอุปโภคบริโภคเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  
และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  
   ใช   ไมใช 
          
          
  
3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติท่ีกําหนด ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 ประเภทของรายการธุรกรรม 

1. กับบริษัทใหญ ประกอบดวย การรับบริการจัดการ, การรับบริการจัดงานสัมมนา,การขอเชาพ้ืนที่ 
2. กับบริษัทยอย ประกอบดวย การใหบริการจัดการ, การใหเชาพ้ืนที่, การขอกูและใหกูยืม, การซื้อ-ขาย

สินคา และ บริการ 
3. กับบริษัทรวม ประกอบดวย การใหกูยมื, การขอเชาพ้ืนที่ 
4. กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ประกอบดวย การขอกูและใหกูยืม, ซ้ือ-ขาย สินคาและบริการ, การเชา

ทรัพยสิน 
 รายการธุรกรรมขางตน จะมีการทําสัญญา และใบแจงหนี้ ในการเรียกเก็บทุกคร้ัง ทั้งนี้ธุรกรรมทุกรายการ
จะตองไดรับการอนุมัติตามอํานาจดําเนินการแลว 
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3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 
   ใช                                      ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
               ผูอนุมัติเปนกรรมการของคูสัญญาทั้งสองฝาย  ธุรกรรมที่อนุมัติเปนการคาปกติ หรือเปนธุรกรรมที่
สงเสริมและสนับสนุนการคาปกติ  ซ่ึงมีขอกําหนดและเงื่อนไขที่เปนธรรมและมีลักษณะเดียวกันกับที่กระทํากับ
บุคคลอื่น อยางไรก็ตามปจจุบัน บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังนั้นตอไปหากมีรายการที่ไมใช
การคาตามปกติก็จะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 
 
3.5 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสงูสุดของบริษัท
เปนสําคัญและพิจารณาโดยถอืเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 โดยจํานวนเงินที่ใชเรียกเก็บระหวางกันจะอิง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง หรือ อิงราคาตลาด เชน อัตราคาเชาตอ
พ้ืนที่, อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร  
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน 
การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน)  
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ี
เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน 
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 การดูแลการดําเนินงานในบริษัทยอย  

- การกําหนดตัวผูบริหาร จะตองผานการเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการใหญของกลุมฯ 
- การเฝาติดตามผลการดําเนินงาน จะผานทางการประชุมระดับฝายประจําเดือน 
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- ทุกป ตนไตรมาสที่4 กําหนดให ตองจัดทําแผนงาน และประมาณการผลประกอบการของปถัดไป 
พรอม ใหนําเสนองบประมาณการลงทุนถามี เพ่ือนําเสนอพิจารณาอนุมัติ และใหถือแผนงานดังกลาว
เปน KPI ของบริษัท 

- ทุกไตรมาส ทุกบริษัทตองทบทวนภาวะตลาดปจจุบันอีกคร้ัง  และใหทําแผนฯขึ้นใหม เนื่องจาก
ตองการใหเปาหมายของธุรกิจสะทอนความเปนจริงของตลาดมากที่สุด 

  
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ท้ังนี้ 
เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  
  มี   ไมมี 
 ทางบริษัทฯใหความระมัดระวงัเปนอยางมากในการดําเนินธรุกิจทั้งนี้เพ่ือมิใหเกิดความเสยีหายได 
 
3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํา
ในลักษณะนั้นอีก หรือไม 
   มี                                             ไมมี    ไมมีกรณีดังกลาว 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการผูบริหาร ผู
ถือหุน หรือผูท่ีเกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะ
เปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
และเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

          
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 
   ใช    ไมใช 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย   5-7   วัน         ไมใช 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
   ใช   ไมใช 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับ
แจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรือ่งนี ้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใช
หรือไม 
   ใช   ไมใช 
 ทางบริษัทฯไดเก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ไวเปนอยางดีทั้งนี้ เพ่ือหากผูสอบบัญชีหรือเจาหนาที่ของ
กรมสรรพากรตองการขอดู ก็สามารถนําเปนหลักฐานได   อีกทั้งผูสอบบัญชีภายนอกไมเคยตองกังวลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บเอกสารตางๆ เลย    
 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง

ท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัทแสดงผล
ประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

   ใช   ไมใช 
 นโยบายทางบญัชีที่ทางบริษัทฯใชอยูเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี  
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา 
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที  
          
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จะเปรียบเทียบกับงบประมาณจําป และแผนงานธุรกิจที่ไดจัดทําไวตอนตนป       
(และทําการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน) หากผลการดําเนินงานพลาดจากที่ไดต้ังเปาหมายไว ฝายบริหารตองทบทวน
แผนงานใหม  เพ่ือใหการดําเนินงานในเดือนตอๆ ไปดีขึ้น ยกเวนผลการดําเนินงานที่ลดลงนั้นเกิดจากผลกระทบ
จากปจจัยภายนอกที่เกินกวาฝายบริหารจะควบคุมได เชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางการเมือง
ระดับประเทศหรือระดับโลก                                                                                                                                            
 
5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินที่เกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
  ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่ทําใหเกิดผลกระทบ    หากเปนปจจัยภายในองคกร ซ่ึงอยูในวิสัยที่จะควบคุมได แต
หากเปนปจจัยภายนอกที่ทําใหเกิดผลกระทบ และไมอยูในวิสัยที่ทางฝายบริหารจะควบคุมได ทางฝายบริหารก็จะ
พยายามใหผลกระทบดังกลาวกระทบกับบริษัทฯใหนอยที่สุดเทาที่เปนไปได                                  
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม 
   ใช   ไมใช 
 ปละคร้ัง นอกเหนือจากการตรวจสอบจากผูสอบภายนอก 
 
5.4 กรณีท่ีบริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 ผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการบริษัท พรอมทั้งสําเนาให  (1)  กรรมการ
ผูจัดการใหญกลุมบริษัทพรีเมียร  (2)  ผูอํานวยการใหญกลุมบริษัทพรีเมียร  (3)  กรรมการผูจัดการใหญสายธุรกิจ  
และ (4)  ผูอํานวยการอาวุโส หนวยงานสนับสนุน (บุคคลดังกลาวตามลําดับที่ (1)-(3) เปนกรรมการสวนใหญของ
บริษัท) ทั้งนี้บริษัทยังไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตามผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ  
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เนื่องจากโครงสรางองคกรของงานควบคุมภายในขึ้นตรงตอสายงานสนับสนุน  ไมไดขึ้นตรงตอบริษัท  อยางไรก็
ตามปจจุบันบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว  ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป   
 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 ผูตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอกรรมการผูจัดการบริษัท  พรอมทั้งสําเนาให  (1)  
กรรมการผูจัดการใหญกลุมบริษัทพรีเมียร   (2)  ผูอํานวยการใหญกลุมบริษัทพรีเมียร   (3)  กรรมการผูจัดการใหญ
สายธุรกิจ  และ (4) ผูอํานวยการอาวุโส หนวยงานสนับสนุน (บุคคลดังกลาวตามลําดับ (1) – (3) เปนกรรมการสวน
ใหญของบริษัท) ทั้งนี้บริษัทยังไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ อยางไรก็ตามผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอยางเปน
อิสระ เนื่องจากโครงสรางองคกรของงานควบคุมภายในขึ้นตรงตอสายงานสนับสนุน ไมไดขึ้นตรงตอบริษัท 
อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป   
   
5.6         บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม 
    ใช      ไมใช 
 ผูตรวจสอบภายในจะทําการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงและรายงานผลตอบุคคลตามที่ระบุในขอ 
5.4 อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดังนั้นผูตรวจสอบภายในจะรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป   
 

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต 
หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอ
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
 มีกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯแลว      




