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ส่วนที:  1  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 
 องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถงึ การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที�ดีซึ�งเป็นรากฐานที�
สําคญัของระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล  ดงันั +น จึงมีความจําเป็นที�ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัย 
ต่าง ๆ ซึ�งเอื +อให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปได้ตามที�บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการ
ควบคมุเพื�อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนกัถึงความจําเป็นของระบบการควบคมุภายใน เช่น การที�ฝ่าย
บริหารให้ความสําคัญต่อความซื�อสตัย์สุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างของ
องค์กรอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าที�อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที�เป็นลายลกัษณ์
อกัษร เป็นต้น  
         
 
1.1 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที�ชัดเจนและวดัผลได้ เพื�อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน ใช่หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช่  
        
  บริษัทได้มีการจดัทําแผนธุรกิจและแผนดําเนินงาน  โดยมีการกําหนดตวัชี +วดัผลไว้อย่างชดัเจนและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร   ทําให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบตัิงาน  พร้อมทั +งบริษัทได้มีการประกาศให้พนกังานได้
ทราบโดยทั�วกนั        
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานแล้ววา่ การตั +งเป้าหมายได้ดําเนินการอย่าง
รอบคอบ และได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที�กําหนด ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ถึงการให้
สิ�งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานวา่เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที�เกินสมควรแก่พนกังานในลกัษณะที�อาจนําไปสูก่ารกระทําทจุริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั +งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริง ทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น) 
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
 บริษัทได้มีการกําหนดเป้าหมายเกี�ยวกับยอดขายในแต่ละเดือน  ทั +งนี +ผู้บริหารได้มีการตรวจสอบ
รายงานยอดขายและการผลิตเป็นประจําทกุเดือน  โดยมีการเปรียบเทียบกบัผลดําเนินงานในอดีต    
 
1.3 บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างองค์กรที�ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
1.4 บริษัทมีข้อกําหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) และข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทั +งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน หรือไม ่ 



 �  มี �  ไมมี่ 
        
         
 
1.5 บริษัทมีการจดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน
การจดัซื +อ และการบริหารทั�วไปที�รัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
 บริษัทได้จดัทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน  การ
จดัซื +อ  และการบริหารทั�วไป  ซึ�งมีความรัดกมุอย่างเพียงพอและสามารถป้องกนัการทจุริตได้  โดยบริษัทได้มี
การตรวจทานการปฏิบตัิงานอย่างสมํ�าเสมอ  
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ ค้า  
เพื�อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ใช่หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
 บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายและขั +นตอนการปฏิบตัิงาน  โดยคํานงึถงึความเป็นธรรมต่อคู่ค้า และ
ความเสมอภาค ทั +งนี +เพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว     



ส่วนที:  2   การบริหารความเสี:ยง (Risk Management Measure) 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมดําเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี�ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดย
สาเหตขุองความเสี�ยงอาจมาจากปัจจยัภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื�อสตัย์และจริยธรรม บริษัทขยายงาน
อย่างรวดเร็วเกินไปทําให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกํากับดูแลไม่ทั�วถึง เป็นต้น และปัจจัย
ภายนอก เช่น การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินค้า ทําให้มีผลกระทบตอ่สว่นแบ่ง
การตลาด เป็นต้น ด้วยเหตนีุ + การที�จะนําพาให้บริษัทรอดพ้นจากอนัตรายที�เกิดจากความเสี�ยงดงักล่าวได้นั +น 
ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องดําเนินการตอ่ไปนี +อย่างสมํ�าเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี�ยงที�บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบ 
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะห์ผลกระทบของความเสี�ยงนั +น ๆ ต่อบริษัท และโอกาสที�ความเสี�ยงนั +น ๆ จะเกิดขึ +น 
(Analysis of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื�อลดความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทมีการประเมินอย่างสมํ�าเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที�เป็น
ปัจจยัความเสี�ยงทั +งที�มาจากภายนอกและภายใน ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นยัสําคญั 
 � มี �  ไมมี่ 
  บริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  เพื�อทําหน้าที�ในการประเมินความเสี�ยงของการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอ        
 
2.2 บริษัทได้มีการวิเคราะห์หรือไมว่า่ เหตกุารณ์ใดที�จะทําให้ปัจจยัที�เป็นความเสี�ยงนั +นเกิดขึ +น  
 �  มี �  ไมมี่ 
        
         
 
2.3 บริษัทกําหนดให้มีมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที�เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี�ยง รวมทั +ง
มาตรการในการลดความเสี�ยงเหลา่นั +น ใช่หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
 
 
 
 



2.4 บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกคนที�เกี�ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี�ยงที�
กําหนดไว้ ใช่หรือไม ่
 � ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
 
2.5 บริษัทมีการติดตามว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี�ยงที�กําหนดไว้ ใช่
หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         



ส่วนที:  3   การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที�มีความสําคัญเพื�อให้บริษัทมั�นใจว่า 
แนวทางที�ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบตัิตามจากทุกคนในบริษัท ซึ�งแนวทางดงักล่าว 
ได้แก่ 

(1) การกําหนดอํานาจและระดบัการอนมุตัิรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
(2) มีการแบ่งแยกหน้าที�ที�อาจเอื +อให้เกิดการกระทําที�ทจุริตออกจากกนั 
(3) มีการกําหนดขั +นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที�

เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสม เพื�อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 
(4) การกําหนดวิธีการเพื�อให้แน่ใจวา่ บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้อง  

         
 
3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที�และวงเงินอํานาจอนุมตัิของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้
อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
     บริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจและวงเงินอนมุตัิของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบัไว้อย่างชดัเจนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทั +งได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
 
3.2 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี + ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื�อเป็น
การตรวจสอบซึ�งกนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หน้าที�อนุมตัิ (2) หน้าที�บนัทึกรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ
และ (3) หน้าที�ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน  
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
 
3.3 ในกรณีที�บริษัทมีการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับุคคล
ดงักล่าว บริษัทมีมาตรการที�รัดกุมเพื�อติดตามให้การทําธุรกรรมนั +นต้องผ่านขั +นตอนการอนุมตัิที�กําหนด     
ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                    �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
 
 
 



3.4 ในกรณีที�มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมนั +นได้กระทําโดยผู้ ที�ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั +นเท่านั +น ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
3.5 ในกรณีที�มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมนั +น ได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทเป็นสําคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที�กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length 
basis) ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
3.6 ในกรณีที�ได้มีการอนุมตัิธุรกรรมกบัผู้ ที�เกี�ยวข้อง ในลกัษณะที�มีผลผูกพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว 
(เช่น การทําสญัญาซื +อขายสินค้า การให้กู้ ยืม การคํ +าประกนั) ได้มีการติดตามให้ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลง
กนัไว้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนับริษัทหรือไม ่(เช่น ติดตามการชําระคืนหนี +ตามกําหนด การทบทวนความ
เหมาะสมของสญัญา เป็นต้น)  
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
3.7 กรณีที�บริษัทมีมาตรการเกี�ยวกบัการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลมุไปถึงกรณีที� 
ผู้ ที�เกี�ยวข้องดงักลา่วนําโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตวัด้วย ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
3.8 ในกรณีที�บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทมีการติดตามดแูลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั +งมีการกําหนดทิศทางให้บุคคลที�บริษัทแต่งตั +งให้เป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดงักลา่วถือปฏิบตัิ ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 



 
3.9 บริษัทมีมาตรการที�จะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องหรือไม ่
ทั +งนี + เพื�อลดความเสี�ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื�อเสียงของบริษัท  
 �  มี �  ไมมี่ 
        
         
 
3.10 ในกรณีที�บริษัทเคยมีการกระทําที�ฝ่าฝืนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแก้ไขและป้องกนัมิให้เกิดการ
กระทําในลกัษณะนั +นอีก หรือไม ่
 �  มี                                           �  ไมมี่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
 
 
 
 



ส่วนที:  4  ระบบสารสนเทศและการสื:อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 หลักการประการหนึ�งของการปฏิบัติหน้าที�ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสําหรับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง ก็คือ การตดัสินใจบนพื +นฐานที�มีข้อมลูที�มีคณุภาพและเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูอื�น  ดงันั +น การสื�อสารข้อมลูดงักล่าวไปยงัผู้ ที�เกี�ยวข้องจึง
เป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�งและเป็นสิ�งที�จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ข้อมลูที�มี
คณุภาพควรมีคณุสมบตัิดงันี + 

(1) มีเนื +อหาที�จําเป็นเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 
(2) มีความถกูต้องสมบรูณ์ 
(3) มีความเป็นปัจจบุนั 
(4) มีรูปแบบที�เข้าใจง่าย 
(5) มีการจดัเก็บที�ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื�องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที�สําคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
เพื�อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมลูที�สําคญัต่าง ๆ ได้แก่ รายละเอียดของเรื�องที�
เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ เป็นต้น) 
 � ใช่ �  ไมใ่ช่      
        
         
 
4.2 กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที�ระบุข้อมลูที�จําเป็นและ
เพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุ อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั +นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนด ใช่หรือไม ่
 �  ใช่  ได้รับก่อนวนัประชมุโดยเฉลี�ย 7 วนั              �  ไมใ่ช่    
        
         
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที�ทําให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น
หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื�องที�พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที�ไม่เห็นด้วยกบัเรื�องที�เสนอพร้อม
เหตผุล เป็นต้น 
 � ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
 



4.4 บริษัทจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคย
ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื�องนี + หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั +นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม ่
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         
 
4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที�
รับรองทั�วไปและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบญัชีที�ทําให้บริษัทแสดงผล
ประกอบการที�คลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง 
 �  ใช่ �  ไมใ่ช ่
        
         



ส่วนที:  5  ระบบการตดิตาม (Monitoring) 
 การที�บริษัทจะดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรต้องติดตามอย่าง
สมํ�าเสมอว่า มีการปฏิบตัิตามเป้าหมายที�วางไว้ ระบบการควบคมุภายในยังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื�อง และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทั +งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข
อย่างทนัท่วงที  
         
 
5.1 กรณีที�บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานของฝ่ายบริหารวา่เป็นไปตามเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที�กําหนดไว้ ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
________________________________________________                                                        ______  
______                                                                                                                                   __                        
 
5.2 กรณีที�ผลการดําเนินที�เกิดขึ +นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที�กําหนดไว้ บริษัทได้ดําเนินการแก้ไข
ภายในระยะเวลาที�เหมาะสม ใช่หรือไม ่
 � ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
________________________________________________                                                        ______  
______                                                                                                                                   __                        
 
5.3 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที�วางไว้อย่างสมํ�าเสมอ         
ใช่หรือไม ่
 � ใช่                                   �  ไมใ่ช่                                                                                                            
________________________________________________                                                        ______  
______                                                                                                                                   __                        
 
5.4 กรณีที�บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กําหนดให้การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา ใช่หรือไม ่
 � ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
                                                                                                              
          ________________       
 
 
 
 



5.5 เมื�อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที�เป็นสาระสําคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาสั�งการแก้ไขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม ่
 �  ใช่                                   �  ไมใ่ช ่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
        
         
 
5.6 บริษัทต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใช่หรือไม ่
 � ใช่                                   �  ไมใ่ช ่  
        
         
 
5.7 บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที�เกิด
เหตกุารณ์ทจุริต หรือสงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริต มีการปฏิบตัิที�ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําที�ผิดปกติอื�น 
ซึ�งอาจกระทบตอ่ชื�อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั หรือไม ่
 �  มี                                    �  ไมมี่   �  ไมมี่กรณีดงักลา่ว 
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