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ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

สวนท่ี  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปน
รากฐานท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะ
หรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสราง
บรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุม
ภายใน เชน การท่ีฝายบริหารใหความสําคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 

        
         
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือให
ผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง

ตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
        
         
 
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หรือไม 
        
         
 
1.4 บริษัทมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณ
อักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม  

        
         
 



ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดาน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 

        
         
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคาเพื่อ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม 

        
         
 



มี  ไมใช

มี  ไมมี

ใช  ไมมี

ใช  ไมมี

สวนท่ี  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย
สาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยาย
งานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และ
ปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีหรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ีเกิดจากความ
เส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ 
จะเกิดข้ึน (Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ี
เปนปจจัยความเส่ียงท้ังท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ 

        
         
 
2.2 บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทําใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน  

        
         
 
2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงรวมท้ัง
มาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 

        
         
 
2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง 
ท่ีกําหนดไว ใชหรือไม 

        
         
 
 



ใช  ไมใช

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใช

หรือไม 
        
         



ใช  ไมใช

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

สวนท่ี  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพื่อใหบริษัทม่ันใจวา
แนวทางท่ีฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทาง
ดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทําท่ีทุจริตออกจากกัน 
(3) มีการกําหนดข้ันตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร  

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละ
ระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 

        
         
 
3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด 
เพื่อเปนการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาท่ีอนุมัติ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและ
ขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน  

        
         
 
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่ 
กําหนด ใชหรือไม 

        
         
 
3.4 ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทําโดยผูท่ีไมมีสวน
ไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม 

        
         
  



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

มี  ไมใช

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบรษิัทเปนสาํคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก(on arms' 
length basis) ใชหรือไม 

         
        
 
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไป
แลว (เชน การทําสัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การคํ้าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหน้ีตาม

กําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  
        
         
 
3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึง
กรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 

        
         
 
3.8 ในกรณีท่ีบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัท
แตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัต ิใชหรือไม 

        
         
 
3.9 บริษัทมีมาตรการท่ีจะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
หรือไม  ท้ังน้ี เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท  

        
         
 



มี  ไมมี

3.10 ในกรณีท่ีบริษัทเคยมีการกระทําท่ีฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด 
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม 

        
         
 
 
 
 
 



ใช  ไมใช

ใช  ไดรบักอนวันประชุมโดยเฉลีย่......วัน  ไมใช

ใช  ไมใช

สวนท่ี  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ี
เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงและเปนสิ่งท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีเน้ือหาท่ีจําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจุบัน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บท่ีดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ อยาง
เพียงพอเพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสําคัญตาง ๆ ไดแก 
รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 

        
         
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอมูลท่ีจําเปน
และเพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ใชหรือไม 

        
         
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับ
เร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน 

        
         
 
 
 
 
 



ใช  ไมมี

ใช  ไมใช

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไม
เคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี ้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยาง
ครบถวนแลว ใชหรือไม 

        
         
 
4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีทําใหบริษัท
แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

        
         



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

สวนท่ี  5  ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง
สมํ่าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเน่ือง 
และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที  
         
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม 

        
         
 
5.2 กรณีท่ีผลการดําเนินท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกําหนดไว บริษัทไดดําเนินการ
แกไข 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 

        
         
 
5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสมํ่าเสมอใช
หรือไม 

        
         
 
5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตอง
รายงานตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 

        
         
 
5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม 

        
         
 



ใช  ไมใช  ไมมีกรณีดังกลาว

ใช  ไมใช

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม 

        
         
 
5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําท่ี
ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม 

        
         
 
 


