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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็ นไป
ตามหลั ก การการควบคุ ม ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway
Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้ านการบริ หาร (Management Control) การดาเนินงาน (Operational
Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ที่เกี่ยวข้ อง (Compliance Control)
คณะกรรมการบริษัท
จัดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานระดับฝ่ ายมีอานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบภายในไว้ ในระเบียบของบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อหน้ าที่
และความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ ว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทังสามท่
้
านเข้ าร่ วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยโดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง) และซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่าง ๆ ห้ าส่วน
ได้ แก่
(1)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environment Measures)

(2)

การบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Measure)

(3)

การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities)

(4)

ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล (Information and Communication Measure)

(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัด
ให้ มี บุค ลากรอย่า งเพี ย งพอที่ จ ะด าเนิ น การตามระบบควบคุม ภายในได้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิ ภาพ รวมทัง้ มี ก ารติ ด ตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อ ยเพื่อให้ สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษัทฯ และ
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บริ ษัทย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ ออื่น
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นว่าบริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ วเช่นกัน
13.2

การดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้ อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้ มีรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
13.3

ข้ อสังเกตผู้ตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส” หรื อ
“PwC”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทฯ รวมถึงติดตามการควบคุม ภายในที่
ได้ รับการแก้ ไขแล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งครอบคลุมถึง (1) องค์กรและสภาพแวดล้ อม
(Organizational Control and Environment Measure) (2) การบริ ห ารความเสี่ย ง (Risk Management Measure) (3)
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร (Management Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
(Information and Communication Measure) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring) และ (6) กระบวนการหลักทางธุรกิจ
เพื่อให้ มั่นใจว่ากลุ่มบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและสร้ างความเชื่อมัน่ ได้ ว่าระบบบริ หารจัดการมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ มีความพร้ อมในการเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาอนุมตั ิการรายงานผลการติดตามและทดสอบการปฏิบตั ิการควบคุม
ภายใน (Internal Control Review) ฉบับ สมบูร ณ์ ใ นการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 3/2557 เมื่ อ วัน ที่ 12
มิถนุ ายน 2557
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการควบคุมภายใน ซึง่ สามารถสรุป
ประเด็นหลักที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ได้ ดงั นี ้
13.3.1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
(1)
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่สาคัญ ได้ แก่ นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) นโยบายจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (Code of Conduct) นโยบายเกี่ ย วกับ การท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
(Related Party Policy)
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(2)
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตัง้ กรรมการอิ ส ระ และคณะกรรมการชุด ย่อ ยอื่ น ๆ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
(3)
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจ หน้ าที่และ
ความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมทัง้ ได้ จัด ทาแบบบรรยาย
ลัก ษณะงาน (Job Description) และแบบฟอร์ ม ประเมิ น ผลพนัก งาน (Performance Evaluation) ของผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานเป็ นรายตาแหน่ง
(4)
บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนอ านาจการอนุมัติ แ ละก าหนดนโยบายไม่ใ ห้ ผ้ ูบ ริ ห ารสามารถอนุมัติ ร ายการ
ค่าใช้ จ่ายของตนเองได้
13.3.2 การบริหารความเสี่ยง
(1)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อ กากับดูแลกระบวนการบริ หาร
ความเสีย่ งของบริ ษัทฯ
(2)
บริ ษัทฯ กาหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง Severity (ผลกระทบหรื อความรุ นแรง) Occurance
(โอกาสเกิด) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกาหนดเป็ นวงเงินความเสียหาย เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายงานใช้ เป็ นแนวทางใน
การประเมินความเสีย่ ง
(3)
รองกรรมการผู้จดั การสายบัญชีการเงินดาเนินการอบรมและจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
เรื่ องการบริ หารความเสีย่ งให้ กบั ผู้บริ หารของทุกฝ่ ายงาน เพื่อประเมินความเสีย่ งที่ สาคัญของทุกฝ่ ายงาน
13.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
กลุ่มบริ ษัทฯ กาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน (Work Instruction) และนโยบายของกระบวนการต่าง ๆ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ประกอบด้ วย ระเบียบว่าด้ วยการจัดซื ้อ ระเบียบเกี่ยวกับการขาย ระเบียบปฏิบตั ิงานด้ านทรัพยากรบุคคล
ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารจัดการทรัพย์สิน รวมทังมี
้ มาตรฐานวิธีการปฏิบตั ิของฝ่ ายงานต่าง ๆ ในโรงงานโดยได้ รับการ
รับรองจาก ISO 22000 ซึง่ เป็ นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล
13.3.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
(1)

บริ ษัทฯ ได้ จัด ทาและนาส่งหนังสือเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ

(2)

ตามระยะเวลาขันต
้ ่าตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริ ษัท
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(3)
บริ ษัทฯ จัดทานโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรายงานเหตุการณ์ทจุ ริ ต (Whistleblower Policy) เป็ น
ส่วนหนึง่ ของนโยบายการกากับดูแลกิจการ
13.3.5 ระบบการติดตาม
(1)
ผู้ จั ด การแผนกตรวจสอบภายในได้ จั ด ท าและน าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2)
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการ
ขายและรั บ ชาระเงิ น ซึ่งมีก ารระบุปั จจัย เสี่ยง และจุด ควบคุมที่ สาคัญ ของกระบวนการที่ สอบทาน ต่อ ผู้บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13.3.6 กระบวนการหลักทางธุรกิจ
(1)

กระบวนการจัดซือ้

(ก)
บริ ษัทฯ ได้ แบ่งแยกหน้ าที่ให้ ผ้ สู ร้ าง แก้ ไข และผู้สอบทาน สาหรับฐานข้ อมูลผู้ขายของทังฝ่้ าย
จัดซื ้อ และฝ่ ายบัญชีเป็ นคนละบุคคลกัน
(ข)
(2)

บริ ษัทฯ มีการติดตามและยกเลิกรายการผู้ขายที่ไม่มีการเคลือ่ นไหวนาน

กระบวนการรับและจ่ ายเงิน

(ก)
บริ ษัทฯ ยกเลิกการจ่ายเช็ คเงิ นสด โดยจ่ายเงิ นเดือนให้ พนักงาน APG ผ่านระบบ Cash
Management ของธนาคารกสิกรไทย
(ข)
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการว่าจ้ างที่
ปรึกษาด้ านประชาสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ
(ค)
บริ ษัทฯ เปลี่ยนวิธีการบริ หารเงินทดรองจ่ายของทีมปฏิบตั ิการตลาดภาคสนาม โดยโอนเข้ า
บัญชีของพนักงานปฏิบตั ิการตลาดภาคสนามโดยตรงผ่านระบบ Cash Management
(3)

กระบวนการจ่ ายค่ าแรงและเงินเดือน

เปลีย่ นโปรแกรมจัดทารายงานเงินเดือนจากระบบ B Plus เป็ น Tiger Soft และกาหนดสิทธิผ้ ใู ช้ งานใน
ระบบไม่ใ ห้ พ นัก งานผู้ ท ารายงานเงิ น เดื อ นสามารถเปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ มูลพนัก งาน (Employee Master File) ได้
เนื่องจากระบบเดิมไม่รองรับการกาหนดค่าดังกล่าว
(4)

กระบวนการปิ ดบัญชี
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บริ ษัทฯ ได้ ปิดบัญชีของรอบปี บัญชี 2555 และ 2556 ให้ แสดงสถานะเป็ น Closed ในระบบโดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้ องโดยผู้จดั การฝ่ ายบัญชีของทุกบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทฯ
(5)

กระบวนการควบคุมทั่วไปด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก)

บริ ษัทฯ จัดทาสิทธิผ้ ใู ช้ งานของระบบ AX และได้ รับการสอบทานโดย Process Owner

(ข)

บริ ษัทฯ ได้ จัด ทาขัน้ ตอนการขอสิทธิ และการปรั บปรุ งสิทธิ เข้ าระบบงานเป็ นลายลักษณ์

(ค)

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการทดสอบความถูกต้ องของการระบบงาน (User Acceptance Test)

อักษร

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวนสามข้ อ ซึ่งผู้บริ หารอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะ ดังนี ้
ประเด็น

ข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะ

ผลการตรวจติดตามการปรับปรุ งโดยบริษัทฯ

1. นโยบายการผลิต

 บริ ษั ท ฯ ไม่ไ ด้ ก าหนดนโยบายด้ า นการผลิต  บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ท าร่ า งมาตรฐานวิธี การปฏิบัติ
และฝ่ ายโรงงานอย่า งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
ของฝ่ ายงานต่าง ๆ ในโรงงาน ครอบคลุมด้ าน
เช่ น การควบคุม คุณ ภาพ และการควบคุม
การจัดซื ้อวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ การบริ หารคลัง
ความปลอดภัย
การผลิต การควบคุมคุณภาพ งานวิศวกรรม
อาคาร (การบ ารุ ง รั กษา) และโลจิส ติ กส์ เพื่อ
 บริษัทฯ ควรจัดทานโยบาย ด้ านการผลิต
รองรับระบบบริ หารความปลอดภัยของอาหาร
ISO 22000 ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรอง
ระบบบริ ห ารความปลอดภัยของอาหาร ISO
22000 แล้ ว และบริ ษั ท ฯ ได้ น านโยบายการ
ผลิ ต ที่ ผ่ า นการยื่ น ขอมาตรฐาน ISO 22000
ดังกล่า ว มาปฏิบัติ ใ ช้ กับ การด าเนิ น งานของ
บริษัทฯ แล้ ว

2. การจัดเก็บทรัพย์สินถาวร

 CBD ยังไม่บนั ทึกรายละเอียดของเฟอร์ นิเจอร์  CBD ไ ด้ จั ด ตั ง้ ที ม Fixed Asset โ ด ย ก า ร
และอุป กรณ์ ข องส านัก งานที่ CBD ได้ รั บ มา
โอนย้ า ยพนักงานบัญ ชีแ ละพนักงานการเงิน
พร้ อมกับการซื ้อสานักงานใหญ่แห่งใหม่ที่สีลม
จานวนสองคนเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ในการควบคุม
แต่บนั ทึกเพียงยอดรวมไว้ ในทะเบียนทรัพย์สิน
และตรวจนับทรัพย์สินถาวร
ถาวรและในระบบ Dynamic AX
 ทัง้ นี ้ CBD อยู่ระหว่า งการรวบรวมข้ อมูลเพื่อ
 ทรั พ ย์ สิ น ถาวรบางรายการในทะเบี ย น
จัดทาทะเบียนทรัพย์สินถาวร รายการที่ได้ รับ
ทรัพย์สินถาวรยังไม่ได้ ระบุสถานที่ตงั ้
มาพร้ อมกับการซื ้ออาคารสีลม
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 CBD ควรบัน ทึกทรั พย์ สิน ถาวรของ CBD ใน
ทะเบียนทรัพย์สินถาวรให้ ครบถ้ วน เพื่อใช้ ใน
การตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง รวมถึง
การตรวจสอบความมีตวั ตนของทรัพย์สินถาวร
ได้ โดยแสดงรายละเอียดที่สาคัญ
3. การตรวจนั บ ท รั พ ย์ สิ น  บริษัทฯ ไม่ได้ กาหนดนโยบายให้ มีการตรวจนับ  บริ ษัทฯ จัดตัง้ ทีม Fixed Asset เรี ยบร้ อยแล้ ว
ถาวร
ทรัพย์สินถาวรอย่างสม่าเสมอ
โดยบริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย น
ทรั พย์ สิน ติ ด ป้ ายรหัสทรัพย์ สิน ถาวร (Tags)
 บริ ษัทฯ ควรกาหนดให้ มีการตรวจนับทรัพย์สิน
และจั ด เตรี ยมแผนการในการตรวจนั บ
ถาวรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินถาวร
ถาวรมีตวั ตนอยูจ่ ริง และอยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้
งาน ไม่ชารุดเสียหาย โดยกาหนดวิธีปฏิบตั ิใน
การตรวจนับทรัพย์สินถาวรให้ มีรายละเอียดที่
สาคัญ

13.4

ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ("ผู้สอบบัญชี") ได้ ศึกษาและประเมินประสิทธิ ภาพระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 การประเมินประสิทธิ ภาพระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมเฉพาะข้ อมูลที่จาเป็ นในการให้ ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัทฯ เท่านัน้ ซึ่ง
อาจไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้ อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทังระบบได้
้
ตารางดังต่อไปนี ้แสดงผลสรุ ปจากรายงานข้ อสังเกต และข้ อเสนอแนะของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ จาก
ผู้สอบบัญชี รวมทัง้ สถานะของการปรั บปรุ งข้ อสังเกตจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบ
ข้ อ เสนอแนะของระบบควบคุม ภายในดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 2/2557 เมื่ อ วัน ที่ 27
พฤษภาคม 2557 ทังนี
้ ้ ผลการประเมินจากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ รับการประเมินจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด
ข้ อสังเกตและ/หรื อข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้บริ หารและ/หรือการดาเนินการปรั บปรุ งของบริ ษัท
ฯ

1. เรื่องทัว่ ไปและประเด็นภาษี

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 66

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ความเห็นของผู้บริ หารและ/หรือการดาเนินการปรั บปรุ งของบริ ษัท
ฯ

1.1 จัดให้ มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ จ รรยาบรรณทางธุ ร กิ จ
(Code of Conduct) แล้ วในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

บริ ษั ทฯ จาเป็ นจะต้ องคงไว้ ซึ่งนโยบายการกากับดูแล
กิ จกา ร แ ล ะจรรยา บ รรณ ทา งธุ ร กิ จ ( Corporate
Governance and Code of Conduct) ตามแนวปฏิ บัติ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่า พนัก งานทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย
ดังกล่าว
1.2 จัด ให้ มีการรายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Statements)
บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีนโยบายให้ พนักงานลงนามยืนยันว่า
ไม่ได้ มีการทาธุรกรรมและหรื อกิจกรรมใดที่อาจนาไปสู่
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย
การยืนยันดังกล่าวจะช่วยให้ คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอนุมัติ น โยบายการก ากับ ดูแ ล
กิ จ การ (Corporate Governance Policy) แล้ วในการประชุ ม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 อย่างไรก็ดี
บริ ษัทฯ ไม่ได้ จัดให้ พนักงานลงนามยืนยันว่าไม่ได้ มีการทาธุรกรรม
และ/หรื อกิ จกรรมใดที่ อาจน าไปสู่ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) แต่มีการกาหนดบทลงโทษ หากพนักงานของ
บริษัทฯ ฝ่ าฝื นนโยบายดังกล่าว

มั่ น ใจได้ ว่ า พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเข้ าใจถึ ง
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict
of Interest) ของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อ เป็ นการลดโอกาสที่
พนักงานจะเข้ าทาธุรกรรมและหรือกิจกรรมดังกล่าว ทังนี
้ ้
ในระยะแรก บริ ษัทฯ อาจเริ่ มจากให้ ผ้ ูบริ หารลงนามใน
แบบยืนยันดังกล่าวก่อน
1.3 เงินกู้ยืมแก่กรรมการ
ในปี 2556 DCM ได้ มีการให้ เงินกู้ยืมแก่กรรมการจานวน
329 ล้ านบาท โดยมีอัตราดอกเบีย้ ร้ อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่ง
การให้ เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม มาตรา 89 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ เรื่ อง “หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบ
ของกรรมการและผู้บ ริ ห าร” ดังนัน้ DCM จึงควรมีการ
จัดเก็บเงินกู้ยืมแก่กรรมการดังกล่าว

 กรรมการได้ ชาระเงินกู้ยืมดังกล่าวทังจ
้ านวนแล้ วในไตรมาสที่ หนึ่ง ปี
2557
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ความเห็นของผู้บริ หารและ/หรือการดาเนินการปรั บปรุ งของบริ ษัท
ฯ

1.4 จัด ให้ มีคู่มือการปฏิบัติ งานที่ ส าคัญ อย่า งเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร และสื่ อ สารให้ พ นัก งานรั บ ทราบถึง
คูม่ ือปฏิบตั ิการดังกล่าว

 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีขนั ้ ตอนการดาเนินการอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และสื่ อ สารให้ พ นั ก งานทราบถึ ง คู่มื อ ปฏิ บัติ ก ารดัง กล่ า ว โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดขัน้ ตอนการปฏิบัติ ง านที่ ส าคัญ
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ยังมิได้ จดั ให้ มีค่มู ือปฏิบตั ิการที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรสาหรับการดาเนินการดังต่อไปนี ้
- ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื ้อ
- ระเบียบเกี่ยวกับการผลิต
- ระเบียบเกี่ยวกับการขายและการรับเงิน
- ระเบี ย บเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การทรั พ ย์ สิ น ของ
บริษัท
- ระเบียบเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทดรองจ่าย

1.5 การกาหนดให้ ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิ Voucher ทุกรายการ
ก่อนมีการบันทึกบัญชี เพื่อลดความผิดพลาดสาหรับ
การบันทึกบัญชี

- ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื ้อ มีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 เมษายน 2557
- ระเบี ย บเกี่ ย วกับ การผลิ ต เป็ นส่ว นหนึ่ ง ส าหรั บ การขอ ISO
22000
- ระเบียบเกี่ยวกับการขาย มีผลบังคับใช้ แล้ ว เพียงแต่ไม่ได้ อยู่ใน
รูปคูม่ ือปฏิบตั ิการ โดยครอบคลุมไปถึงการรับเงินด้ วย
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีผล
บังคับใช้ วนั ที่ 1 เมษายน 2557
- ระเบียบเกี่ยวกับบัญขีเงินเดือน มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 เมษายน
2557 โดยเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ ระเบี ย บเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ งาน
ทางด้ านทรัพยากรบุคคล
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเงินทดรองจ่าย มีผลบังคับใช้
แล้ ว เพี ย งแต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นรู ป คู่มื อ ปฏิ บัติ ก าร และสื่ อ สารให้
พนักงานทราบโดยทัว่ กันผ่านทางอีเมล
 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผ้ ูอ านวยการฝ่ ายบัญ ชี จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นดังกล่าว

ผู้ส อบบัญชีพบว่า มี Voucher บางรายการไม่ได้ รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนการบันทึกบัญชี บริ ษัทฯ ควร
จัดให้ มีนโยบายกาหนดให้ ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิ Voucher ทุก
รายการก่อนการบันทึกบัญชี
2. เรื่องสินทรัพย์ถาวร

ส่วนที่ 2.3 หน้ าที่ 68

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตและ/หรื อข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้บริ หารและ/หรือการดาเนินการปรั บปรุ งของบริ ษัท
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2.1 ขันตอนอนุ
้
มตั ิการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างเป็ น
สินทรัพย์ถาวร

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผ้ ูอ านวยการฝ่ ายบัญ ชี จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็ น ดัง กล่ า ว โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี แ บบฟอร์ ม ส าหรั บ การโอน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างเป็ นสินทรัพย์ถาวรแล้ ว

ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ างเป็ น
สินทรัพย์ถาวรโดยการแจ้ งจากพนักงานที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
การรายการโอนย้ ายดังกล่าวควรได้ รับการอนุมัติ อย่า ง
เหมาะสม บริ ษั ท ฯ ควรจัด ให้ มี ขัน้ ตอนอนุมัติ ก ารโอน
สินทรั พย์ ระหว่างก่อสร้ า งเป็ นสิน ทรั พย์ ถาวรอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2.2 นโยบายการนับสินทรัพย์ถาวร
บริษัทฯ มีการนับสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
แผนกบัญ ชีค วรจัด ให้ มีน โยบายการนับ สิน ทรั พย์ ถาวร
อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และนาผลการนับมาเปรียบเทียบ
กับทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเพื่อนาไปปรับการบันทึกบัญชี
โดยก าหนดนโยบายอย่า งเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ทัง้ นี ้
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่า ผู้บ ริ ห ารตระหนั ก ถึ ง การสูญ หายของ
สินทรัพย์ถาวร และการบันทึกบัญชีของสินทรัพ ย์ ถาวร
เป็ นไปอย่างถูกต้ อง

 บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี น โยบายการนับ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรแล้ ว ซึ่ง นโยบาย
ดังกล่าวระบุอยู่ในระเบียบว่าด้ ว ยการบริ หารจัด การทรั พย์สิ น ของ
บริ ษัทฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2557 โดยกาหนดให้ มีการติด
ป้ ายส าหรั บ ตรวจนั บ และมี แ ผนที่ จ ะจัด ตัง้ ที ม งานส าหรั บ ดูแ ล
สินทรัพย์ถาวรโดยเฉพาะ

3. เรื่องบัญชีเงินเดือน
3.1 การแยกอานาจการจัดการบัญชีเงินเดือน
ผู้ สอบบัญ ชี พ บว่ า ผู้ จัด เตรี ย มบัญ ชี เ งิ น เดื อ นและผู้ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของพนักงานในระบบ B-Plus
เป็ นบุค คลเดี ยวกัน บริ ษั ท ฯ ควรแยกความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี ้ออกจากกัน

 บริษัทฯ กาหนดให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้รับผิดชอบ
แบ่งหน้ าที่ ความรั บผิดชอบดังกล่า ว โดยมีผ ลตัง้ แต่เดือนเมษายน
2557

- เปลี่ยนแปลงข้ อมูลของพนักงานในระบบ
- จัดเตรียมและบันทึกบัญชีเงินเดือน
- อนุมตั ิการจ่ายเงินเดือน
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- การจ่ายเงินเดือน
3.2 การจัดเก็บเอกสารของพนักงาน
ผู้สอบบัญชีพบว่าเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน สัญญา
จ้ างงาน และใบสมัครไม่ได้ มีการจัดเก็บอย่างระมัดระวัง
บริ ษั ทฯ ควรจัด เก็ บ สัญ ญาจ้ า งงาน และเอกสารอื่น ๆ
เกี่ยวกับการจ้ างงานไว้ ในแฟ้มแยกเป็ นรายบุคคล เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้ งานและสามารถตรวจสอบได้

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผู้ อ านวยการฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว โดยมีจะจัดการให้
แล้ วเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายน 2557

4. ขันตอนการปิ
้
ดบัญชี
4.1 ป้องกันการแก้ ไขข้ อมูลในระบบบัญชี
ผู้สอบบัญชีพบว่าบริ ษัทฯ ตังสถานะงบการเงิ
้
นในระบบ
Dynamic AX ไว้ เป็ น On Hold ซึง่ อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
แก้ ไขข้ อมูลย้ อนหลังโดยไม่สามารถติดตามการแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ควรตังสถานะงบการเงิ
้
นในระบบ Dynamic AX
ให้ เป็ น Closed หลังจากปิ ดงบการเงินและมีผ้ ูมีอานาจ
มาตรวจสอบและอนุมัติการปิ ดบัญชีดังกล่าว ทัง้ นีเ้ พื่อ
ป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงิน
4.2 ขันตอนการปิ
้
ดบัญชี
บริษัทฯ กาหนดให้ มีขนตอนในการปิ
ั้
ดงบการเงิน อย่างไร
ก็ ดี บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ไ ด้ มี ก ารจัด ท าขัน้ ตอนและก าหนด
ระยะเวลาในการปิ ดบัญ ชีอย่า งเป็ นลายลักษณ์ อัก ษร
บริ ษัทฯ ควรจัดทาขัน้ ตอนดังกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ สามารถปิ ดบัญชีได้ ตาม
กาหนดการ

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผ้ ูอ านวยการฝ่ ายบัญ ชี จ ะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นดังกล่าว

 บริ ษัทฯ กาหนดให้ ผ้ อู านวยการฝ่ ายบัญชีได้ ร่างขันตอนการปิ
้
ดบัญชี
ไว้ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว
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13.5

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ อ นุมัติ แ ต่ ง ตัง้ ให้ นางสาวอชิ ร ญา สิ ท ธั ค รเดช ปฏิ บัติ ห น้ าที่ เ ป็ นหัว หน้ างานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ การ
อบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างาน
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
"รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน"
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