แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 31 มีนาคม 2548

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐาน
ที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือ
ปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศ
การควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่
ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสราง
ขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพือ่ เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
- มีการจัดทําแผนธุรกิจประจําป
- จัดทําแผนงบประมาณประจําป
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการ
อยางรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึง
การใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
9 ใช

 ไมใช
- ไดกําหนดนโยบายการจายผลตอบแทนแกผูบริหารและพนักงาน เชน เงินเดือน, โบนัส, กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ
1.3 บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม

 ไมใช
9 ใช
- มีการกําหนดแผนผังองคกรและหนาที่ฝายงาน
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1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม

 ไมมี
9 มี
- มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานของฝายงานทุกฝายและขอบังคับพนักงาน

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

 ไมใช
9 ใช
- มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานของฝายงานทุกฝาย
- คูมือการปฏิบัติงานของทุกฝาย
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา
เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะยาว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
- มีนโยบายคุณภาพในระบบ ISO 9002, ISO 14001
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา
โดยสาเหตุของความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม
บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน
และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบ
ตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ
(Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ
จะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใ นระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ

 ไมมี
9 มี
- มีการประชุมของฝายบริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน, การวิเคราะหงบการเงิน และผลกระทบตอ
ธุรกิจสม่ําเสมอ
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

 ไมมี
9 มี
- เชน วิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน, วิเคราะหความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
- จากขอ 2.2 จะใชมาตรการดูแลทางดานการเงินอยางใกลชดิ เชน จัดเก็บหนี้ภายในกําหนด, ซื้อ
Forward เปนตน หรือใชมาตรการในการจัดซื้อเครื่องจักรใหมๆ ใหทันสมัยเพื่อทดแทนเครื่องจักรเกา
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2.4 บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช

2.5 บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว
ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวา
แนวทางที่ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว
ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธกี ารเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
- เชน วงเงินอนุมัติของทุกฝาย

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปน
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ
และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพยสิน

 ไมใช
9 ใช

3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอน
การอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
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3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่
ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนัน้ เทานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(on arms’ length basis) ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว
(เชน การทําสัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้
ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุม
ไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสว นตัวดวย ใช
หรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปน
กรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช
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3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

 ไมมี
9 มี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิด
การกระทําในลักษณะนั้นอีก หรือไม
9 ไมมีกรณีดังกลาว
 มี
 ไมมี
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร ผูถอื หุน หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอ
การตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของ
จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิดความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรือ่ งใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรือ่ งที่
เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
9 ใช

 ไมใช

4.2 กรรมการบริษทั ไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและ
เพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
9 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…7.…วัน

 ไมใช

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรือ่ งที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับ
เรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
9 ใช

 ไมใช
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4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู
และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น
อยางครบถวนแลว ใชหรือไม

 ไมใช
9 ใช
-ไมเคยรับแจงวามีขอบกพรอง

4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดง
ผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

 ไมใช
9 ใช
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตาม
อยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอ ยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจทีก่ ําหนดไว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไข
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
- มีการประชุมปรับแผนงบประมาณ

5.3 บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ
ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
- มีการ Internal Audit เปนระยะตามแผนงานที่ไดวางไว

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผตู รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได
อยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
9 ใช

5.6 บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น
ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
9 มี

 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
- มีนโยบาย แตยังไมเคยปรากฏเหตุการณดังกลาวภายในบริษัท

