บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2548

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 1

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการควบคุมภายใน
ดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจําเปนของ
ระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ การจัดการ
โครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร
เปนตน

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนดเปาหมายและ KPI ของกิจกรรมตางๆ เชน เปาหมายของยอดขาย, เปาหมายความปลอดภัย, เปาหมาย
การประหยัดพลังงาน, KPI ของงาน, KPI ของแผนก เปนตน ซึ่งจะมีการวัดผล และจดบันทึกไว

1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และได
พิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแกพนักงานวา
เปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่อาจนําไปสูการ
กระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการตกแตง
ตัวเลขยอดขาย เปนตน)
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนดเปาหมายของยอดขาย ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบกับการขายที่เกิดขึ้นจริงที่ผานมาในระยะ 2-3 ป มีความ
ใกลเคียงกันมาก
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการทบทวนเรื่องการจัดผังองคกร และประกาศใหทุกคนรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหบริษัท
เพิ่มฝายตรวจสอบลงในผังองคกร รวมทั้งแนะนําใหปรับในสวนของฝายซอมบํารุงและความปลอดภัยใหอยูภายใตสวนโรงงาน

1.4 บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน หรือไม
9 มี

 ไมมี
มีการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทใหกับพนักงานทุกคนไวเปนลายลักษณอักษร

1.5 บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการ
บริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ลักษณะงาน (Job Description) และ
ขอบเขตอํานาจอนุมัติไวอยางชัดเจน

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 2

1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัทในระยะ
ยาว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนดนโยบายคุณภาพคือ “คุณภาพสม่ําเสมอ สงของตรงเวลา พัฒนาตอเนื่อง” และมีการประกาศใหพนักงาน
ของบริษัททุกคนรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการกําหนดราคาที่เปน
มาตรฐาน และเปนธรรมตอคูคา โดยที่บริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงได

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 3

สวนที่ 2 การบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสี่ยง
อาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําใหระบบงานไม
สามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรม
การบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพนจากอันตรายที่เกิด
จากความเสี่ยง
ดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1 บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มา
จากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
9 มี

 ไมมี
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพือ่ รับทราบ ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
สถานะตลาด แลวนํามาวิเคราะหและทบทวนแผนงานตางๆ ที่กําหนดไว เพื่อลดปจจัยความเสี่ยง
2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
9 มี

 ไมมี

2.3 บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความ
เสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
เชน การมอบหมายใหฝายจัดซื้อตรวจสอบและประเมินแนวโนมของราคาวัตถุดิบอยางสม่ําเสมอ

2.4

บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการจัดประชุมพนักงานตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไป เพื่อรับทราบ และนํานโยบายของบริษัทไปถายทอดสูพนักงานทุกคน

ตอไป
2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการจัดประชุมพนักงานในทุกระดับ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 4

สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหาร
กําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1 บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปน
ลายลักษณอักษร ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
มีการกําหนดอํานาจอนุมัตอิ ยางชัดเจน

3.2 บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน 9
 ใช
 ไมใช
ดานการเงินจะตองมีลายลักษณอกั ษรที่ชัดเจนจากผูที่มอี ํานาจลงนาม
ดานบัญชีจะตองเปนพนักงานบัญชีเทานั้นทีม่ ีหนาที่บันทึกขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ
ดานทรัพยสินของบริษัทจะมีพนักงานเฉพาะเพื่อทําหนาที่นี้
3.3 ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัทมี
มาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้นเทานั้น
ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.5 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและ
พิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก(on arms’ length basis) ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

เอกสารแนบ 3 หนาที่ 5

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทําสัญญาซื้อ
ขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท
หรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.7 กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของดังกลาว
นําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.8 ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัท
รวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ
ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

3.9 บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
9 มี

 ไมมี

3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะนัน้ อีก
หรือไม
9 ไมมีกรณีดังกลาว
 มี
 ไมมี
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สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือผูที่
เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือ
ขอ มู ล อื่ น ดั ง นั้ น การสื่ อ สารข อ มู ล ดั ง กล า วไปยั ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งจึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง และเป น สิ่ ง ที่ จ ะช ว ยให เ กิ ด ความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ เพื่อใหคณะกรรมการใช
ประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา เหตุผล ผลกระทบตอ
บริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)
9 ใช

 ไมใช

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณา
กอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม
7 น  ไมใช
9 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย…..…วั

ยกเวนกรณีเรงดวน

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน
9 ใช

 ไมใช

4.4 บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจากผูสอบ
บัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้น อยางครบถวนแลว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช

4.5 คณะกรรมการได พิ จ ารณาแล ว ใช ห รื อ ไม ว า ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช น โยบายบั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง 9
 ใช
 ไมใช
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการปฏิบัติ
ตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1 กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารวา
เปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.2 กรณีที่ผลการดําเนินที่เกิดขึ้นมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการแกไขภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช

5.4 กรณีที่บริษัทมีการตรวจสอบภายใน บริษัทไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได
อยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
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5.6

บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ ใชหรือไม
9 ใช

 ไมใช

5.7 บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือสงสัยวามี
เหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม
9 มี

 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
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