
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

วันที ่ 14 กุมภาพันธ 2546

แบบประเมินนี้จัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานท่ีสํ าคัญของระบบ

การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหระบบการควบคุมภายใน
ดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจํ าเปนของ
ระบบการควบคุมภายใน เชน การทีฝ่ายบริหารใหความสํ าคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ การจัดการ
โครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเปนลายลักษณอักษร
เปนตน
                                                                                                                                             

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
บริษัทไดมีการกํ าหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงคและเปาหมายคุณภาพไวแลว ซ่ึงอยูในแผนการทํ าระบบคุณภาพ
ISO9000 และการวางแผนกลยุทธ และการจัดทํ า Balanced Scorecard                                                                 
                                                               

1.2! คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบคอบ และได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวา
เปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ีอาจนํ าไปสูการ
กระทํ าทจุริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

1.3! บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

1.4! บริษัทมีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

1.5! บริษัทมีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และการ
บริหารท่ัวไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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บริษัทไดมีการจัดทํ าระบบคุณภาพ ISO9000 ซึ่งในกระบวนการไดมีการระบุอ ํานาจการอนุมัติไว อีกทั้งบริษัทยังไดจัดทํ า
Authorize Procedure (อํ านาจการอนุมัติ) และประกาศใชโดยท่ัวกันต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2545                                   
                                                               
1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาว ใชหรือไม

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

อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าใหระบบงานไม
สามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติ
กรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายท่ี
เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบริษัท และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)

                                                                                                                                             

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสมํ่ าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความเส่ียงท้ังท่ี
มาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสํ าคัญ

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

2.2! บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน

!  มี !  ไมมี
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

2.3 บริษัทกํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

2.4!  บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

2.5!  บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

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

กํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก
(1)! การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)! มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

(4)! การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
                                                                                                                                             

3.1 บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอ ํานาจหนาท่ีและวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการตรวจสอบซ่ึง
กันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการท ําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี
มาตรการที่รัดกุมเพ่ือตดิตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
บริษัทมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงหากมีธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทจะใหกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นในธุรกรรมดังกลาว
             

3.4 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ันเทา
น้ัน ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

3.5!  ในกรณีที่มีการท ําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสํ าคัญ
และพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
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บริษัทจะใหกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี                                                                                                                
3.6 ในกรณีท่ีไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูท่ีเก่ียวของในลักษณะท่ีมีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํ าสัญญา
ซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท
หรือไม (เชนติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
บริษัทกํ าหนดใหฝายบัญชีและการเงินทํ าหนาท่ีในการติดตามใหบริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูก
พันบริษัท                                                                                                                                              

3.7 กรณีท่ีบริษัทมมีาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของดัง
กลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมบริษัทมีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือ
ปฏิบัติ ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
บริษัทมีการติดตามผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยมกีรรมการของบริษัทเปนประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการของบริษัทยอย และมีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของบริษัทรวม  เพ่ือทํ าการกํ าหนดนโยบายใหบริษัท
ดังกลาวดํ าเนินธุรกิจแตละประเภทอยางชัดเจน และสามารถดํ ารงอยูไดดวยผลการดํ าเนินงานของแตละบริษัท                 
                                                                            

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม ทั้งนี้ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัท

!  มี !  ไมมี
บริษัทไดมีการจัดจางสํ านักงานกฎหมายอิสระเพ่ือใหคํ าปรึกษาหารือและดูแลเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ให
ถูกตองตามท่ีกฎหมายกํ าหนด                                                                                                                     

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมายบริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํ าในลักษณะน้ัน
อีก หรือไม

!  มี                                           !  ไมมี !  ไมมกีรณีดังกลาว
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สวนที่  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผู

ท่ีเก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอ
มูลอื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1)! มีเน้ือหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)! มีความถูกตองสมบูรณ
(3)! มีความเปนปจจุบัน
(4)! มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5)! มีการจัดเก็บท่ีดี

                                                                                                                                             

4.1! ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่ส ําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพ่ือใหคณะกรรมการ
ใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอ
บริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉล่ีย 7 วัน !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

4.3! รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนา
ที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองน้ีหรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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4.5! คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเหมาะ
สมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                



9

สวนที่  5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสมํ่ าเสมอวา มีการปฏิบัติ

ตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                             

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจคณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของฝายบริหาร
วาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทไดดํ าเนินการแกไขภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ ่าเสมอ ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

5.4! กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

5.5! เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระส ําคัญ ไดมกีารรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว
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5.6! บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือ
ไม

!  ใช  !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัย
วามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    !  ไมมี !  ไมมกีรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                


