
 
 
 
 

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 
วันที่.......................... 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะ
กรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 



 
สวนท่ี 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 

 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตางๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัท
ตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริต    
และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมี
นโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน 
 
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
  ใช     ❑   ไมใช 

 

 
1.2 

 
 

 
1.3 

 

 

❑ 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ 
และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผล
ตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควร
แกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัท
ไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 

  ใช     ❑   ไมใช 
❑ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
  ใช     ❑   ไมใช 
❑ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 



1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมทั้งบทลงโทษ
หากมีการฝาฝน หรือไม 
❑   มี       ไมมี 

  
 _______________________________________
________________________________________

 
1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัต

การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการ
  ใช     

 
_______________________________________
________________________________________

 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บ

ในระยะยาว ใชหรือไม 
  ใช     

 
_______________________________________
_______________________________________

 

❑

__________________________________________________
__________________________________________________ 

ิงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงินการจัดซื้อ และ
ทุจริตไดหรือไม 
❑   ไมใช 
❑ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

ริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อประโยชนของบริษัท

❑   ไมใช 
❑ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 



 
สวนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 

 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตย และจริยธรรม บริษทัขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี ้การที่จะนําพาให
บริษัทรอดพนจากอัจนตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of 
risk) 

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of 
risk) 

(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
 
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง

ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
  มี     ❑   ไมมี 

 

2.2 

2.3 

 
 

 

❑ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 

  มี     ❑   ไมมี 
❑ 

 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 

  มี     ❑   ไมมี 
❑ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 



2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม 

  ใช     ❑   ไมใช 
 

 
2.5 

 

❑ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 
  ใช     ❑   ไมใช 
❑ 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



 
สวนท่ี 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities) 

 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษทั ซึ่งแนวทางดังกลาวไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม 
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 

(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 
 
3.1 บริษทัมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน

และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
  ใช     ❑   ไมใช 

3.2 

3.3 

 

❑ 

 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
บริษทัมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจ
สอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัต ิ(2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนา
ที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน 

  ใช     ❑   ไมใช 
❑ 

 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 

  ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 
❑ 

 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 



3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
เทานั้น ใชหรือไม 

  ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
3.5 

 
3.6 

 
3.7 

 

 
 
 
 
 
 

❑ 

 
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (On arms’ length basis) ใชหรือไม 

  ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 
❑ 

 
 _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเกีย่วของในลักษณะท่ีมผีลผูกพันบริษทัในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะ
เวลาท่ีมผีลผูกพันบริษทัหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เปนตน) 
❑   ใช     ❑   ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
❑ 
__________________
___________________ 

ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ

❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

__________________
___________________ 



3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัต ิใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่วของ หรือไม ทั้งนี ้ เพ่ือลด

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 
❑   มี     ❑   ไมมี    

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน

ลักษณะน้ันอีก หรือไม 
❑   มี     ❑   ไมมี    ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 

 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน 
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยให
เกิดความมีประสิทธิภาพผลของระบบการควบคุมภายในขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

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

 
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหคณะ

กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตางๆ เปนตน) 
❑   ใช     ❑   ไมใช   

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
❑   ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน ❑   ไมใช    

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการความเห็นหรือขอสังเกตของ
กรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
❑   ใช     ❑   ไมใช    

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
4.4 บริษทัจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจาก

ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี ้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
  

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาด
เคลื่อนจากความเปนจริง 
❑   ใช     ❑   ไมใช    

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



 
สวนท่ี 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 

 
 การท่ีบริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มี
การปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที 
 
 
5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย

บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะ

เวลาท่ีเหมาะสม ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 

❑   ใช     ❑   ไมใช    
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอราย
งานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจ

สอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช   ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
5.6 บริษทัตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช

หรือไม 
❑   ใช     ❑   ไมใช    

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ

สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 
❑   มี     ❑   ไมมี    ❑   ไมมีกรณีดังกลาว 

 
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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