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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)

วันที่ 7 สงิหาคม 2544

แบบประเมินน้ีจัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 2
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่

สํ าคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธผิล  ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ
ซ่ึงเอ้ือใหระบบการควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามท่ีบริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสง
เสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความ
สํ าคัญตอความซ่ือสัตยสจุริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม
การกํ าหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร เปนตน
………………………………………………………………………………………………………………………...

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธรุกิจทีชั่ดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนว
ทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช " ไมใช

1.2       คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตัง้เปาหมายไดดํ าเนินการอยาง
รอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายท่ีกํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูง
ใจหรอืผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่
เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะทีอ่าจนํ าไปสูการกระท ําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอด
ขายของบรษิทัไวสูงเกินความเปนจรงิ ท ําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!  ใช "  ไมใช

1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

!  ใช "  ไมใช

1.4 บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบรหิารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร 
รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

! มี "  ไมมี
ษริษัทมีขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานของพนักงาน ซ่ึงไดกํ าหนดระเบียบปฏิบัติ วินัย และการลงโทษ สวนขอ
กํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม(Code of Conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบรหิารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการอยูในระหวางการดํ าเนินการจัดทํ า

1.5 บรษิทัมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การ
จัดซ้ือ และการบรหิารท่ัวไปท่ีรดักุมและสามารถปองกันการทุจรติไดหรือไม

!  ใช "  ไมใช
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1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือ
ประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุ

ของความเส่ียงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยาง
รวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก 
เชน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ท ําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด 
เปนตน ดวยเหตุน้ี การที่จะนํ าพาใหบรษิทัรอดพนจากอนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักลาวไดน้ัน ฝายบริหาร
จํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

( 1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)

(2)  วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ันๆตอบริษัท และโอกาสที่ความเส่ียงน้ันๆจะเกิดขึ้น 
(Analysis of risk)

(3)! กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk)
………………………………………………………………………………………………………………………...

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ํ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัย
ความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธรุกิจของบรษิทัอยางมีนัยสํ าคัญ

!  มี "  ไมมี

2.2 บรษิทัไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดขึน้
!  มี "  ไมมี

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังมาตร
การในการลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช

2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงที่
กํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงที่กํ าหนดไว ใชหรือ
ไม

!  ใช "  ไมใช
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพ่ือใหบริษัทม่ันใจวาแนวทาง

ที่ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก
(1)!การกํ าหนดอํ านาจและระดบัการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)!มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทํ าที่ทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธกีารทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เก่ียว

ของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน
(4)!การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของ

………………………………………………………………………………………………………………………...

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไว
อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปน
การตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัต ิ (2) หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ  
และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

!  ใช "  ไมใช

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทมีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาว บรษิทัมีมาตรการทีร่ดักุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กํ าหนด ใช
หรือไม

!!!!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงักลาว

3.4 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียใน
ธุรกรรมน้ันเทาน้ัน ใชหรือไม

!!!!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงักลาว

3.5 ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธรุกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษทัเปนสํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) 
ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงักลาว
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3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะทีมี่ผลผกูพันบริษัทในระยะยาวไปแลว(เชน 
การทํ าสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขทีต่กลงกันไว
ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะ
สมของสัญญา เปนตน)

!!!!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงักลาว

3.7 กรณีท่ีบริษัทมีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่
เก่ียวของดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงักลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บรษิทัมีการตดิตามดแูลการดํ าเนินงานของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมท้ังมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงตัง้ใหเปนกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

"  ใช                                   "  ไมใช !  ไมมีกรณีดงักลาว
บริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม  
ท้ังน้ี เพ่ือลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท

!  มี                                  "  ไมมี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการ
กระทํ าในลักษณะน้ันอีก หรือไม

"  มี                                       "  ไมมี !  ไมมีกรณีดงักลาว
บรษิทัไมเคยมีการกระทํ าท่ีฝาฝนกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทไดศึกษากฎหมายที่เก่ียวของ เพื่อปองกันมิให
เกิดการกระท ําท่ีฝาฝนกฎหมาย
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สวนที่  4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผูบริหาร 

ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ ก็คือ การตดัสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลทีมี่คุณภาพและเพียงพอตอการตดัสินใจ ไม
วาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอืน่ ดังน้ัน การส่ือสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เก่ียวของจึงเปนสิ่งจํ าเปน
อยางยิ่งและเปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณ
สมบัติดังน้ี

(1)! มีเน้ือหาท่ีจํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)! มีความถูกตองสมบูรณ
(3)! มีความเปนปจจุบัน
(4)! มีรูปแบบทีเ่ขาใจงาย
(5)! มีการจัดเก็บท่ีดี

………………………………………………………………………………………………………………………

4.1! ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บรษิทัไดจัดใหมีขอมูลทีสํ่ าคัญตางๆ อยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลท่ีสํ าคัญตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!  ใช "  ไมใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียง
พอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ ่าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  ไดรบักอนวันประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน "  ไมใช

4.3        รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ท ําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะ
สม
ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ
สังเกตของกรรมการในเรือ่งทีพิ่จารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล 
เปนตน

!  ใช "  ไมใช

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตางๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยได
รับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องน้ี หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวน
แลว ใชหรือไม

!  ใช "  ไมใช
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4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ท ําใหบริษัทแสดงผลประกอบ
การทีค่ลาดเคล่ือนจากความเปนจรงิ

!  ใช "  ไมใช
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สวนที่  5  ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยาง

สม่ํ าเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตางๆไดรับการแกไขอยางทัน
ทวงที
………………………………………………………………………………………………………………………...

5.1 กรณีท่ีบริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงาน
ของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการด ําเนินธรุกิจทีกํ่ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงั
กลาว

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงั
กลาว

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ํ าเสมอ ใชหรือไม
!  ใช  "  ไมใช

5.4! กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรง
ตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงั
กลาว

5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสํ าคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะ
กรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

!  ใช                                   "  ไมใช "  ไมมีกรณีดงั
กลาว

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง ตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ใชหรือไม

! ใช  "  ไมใช
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5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ
ทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าที่ผิดปกติอื่นซึ่งอาจ
กระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    "  ไมมี "  ไมมีกรณีดงักลาว
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