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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
แบบประเมินนี้จัดทาโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็นความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มี
ประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้อง
ดาเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน
ทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทาบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็น
แนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้เข้าใจง่าย
ขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ
COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่
ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนาไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกาหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัท
ยังขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่
เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย
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เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ
FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร
(Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ ในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้จัดทาคู่มือหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานทั้งองค์กรได้รับทราบ โดยการติดบอร์ด
ปิดประกาศตามชั้นต่างๆ
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้ อก าหนดห้า มผู้บริหารและพนัก งานปฏิ บัติตนในลัก ษณะที่อาจก่ อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชั่ นอันทาให้
เกิดความเสียหายต่อองค์กร 2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รั บ ทราบ เช่ น รวมอยู่ ใ นการปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ ให้ พ นั ก งานลงนาม
รั บ ทราบข้ อ ก าหนดและบทลงโทษเป็ น ประจ าทุ ก ปี รวมทั้ ง มี ก ารเผยแพร่
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ใช่


ไม่ใช่



บริษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
1
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คาถาม
ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม Code of Conduct ให้ แ ก่ พ นั ก งานและ
บุคคลภายนอกได้รับทราบ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้สื่อสารถึงคู่มือหลักการ นโยบายต่างๆ ตามคาชี้แจงใน ข้อ 1.1 ให้พนักงานทั้ง
องค์กรรับทราบในระบบ Intranet ขององค์กร นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ใน Website
ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับ
ดูแลการปฏิบัติ (Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด เข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งได้ทา
การตรวจและประเมินการปฏิบัติตาม คู่มือหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ, นโยบาย
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังกล่าวด้วย ซึ่งบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด มีความเป็น
อิสระไม่มีการถือหุ้นระหว่างกัน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
เพราะหั ว หน้ า ที ม ตรวจสอบ(นายไพศาล ภู่ รั ต น์ เ จริ ญ ชั ย ) ได้ รั บ ใบประกาศนี ย บั ต รผู้
ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล(CIA) และได้จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การตรวจสอบ
การรายงานผู้บัง คั บบั ญชา การก าหนดมาตรการการดาเนินการ โดยระบุไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานของบริษัท
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์
อานาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้มีคู่มือกาหนดอานาจ
อนุมัติของคณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
2.2 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ความเห็นเพิ่มเติม:
คณะกรรมการบริษั ท ได้ มี ก ารพิ จารณาอนุมั ติเป้ าหมาย งบประมาณ และแผนงาน
ประจาปี โดยในการประชุมจะมีวาระกากับดูแลติดตามผลการดาเนินงานจริง เปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย และงบประมาณในการประชุมทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม
กันอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
2.3 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลให้บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารให้ ถู ก ต้อ งตามกฏหมาย กฏบั ต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม บทบาทหน้ า ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
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คาถาม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลในเรื่องดังกล่าวและรายงาน
ผลให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกรายไตรมาส โดยกาหนดขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้มีวาระพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทุกครั้ง
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้
ความเห็นเพิ่มเติม:
คณะกรรมการของบริษัทมาจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพวิศวกร ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลักของบริษัท อาชีพ นักการตลาด นักบัญชี นักบริหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
2.5 คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งแ ท้ จ ริ ง เช่ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษั ทฯ ให้ค วามส าคัญกับ เรื่องดังกล่าว โดยได้ก าหนดจานวน และคุณสมบัติของ
คณะกรรมการอิสระที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสานักงาน ก.ล.ต. ไว้ใน
คู่มือหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
บริษัทฯได้สรรหากรรมการอิสระให้เป็นไปตามคู่มือและนโยบายดังกล่าวแล้ว
2.6 คณะกรรมการบริษัทกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการ
ควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีร ะบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามแนวทางปฏิบัติ

ใช่

ไม่ใช่
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คาถาม
ของ COSO และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ใช่

ไม่ใช่

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฏหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี งานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ จั ด ท าผั ง โครงสร้ า งองค์ ก รและได้ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้กาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม
แล้ว
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทกาหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง
ระบุสายการบังคับบัญชาไว้ใน เอกสาร Job Description ของทุกตาแหน่งเป็นลายลักษณ์
อักษร
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษั ท มี ก ารก าหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
บริษัท ในที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 นอกจากนี้ได้ระบุขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ในคู่มืออานาจอนุมัติซึ่ง
ได้ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงมีเอกสาร Job Description ที่
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกตาแหน่งงาน

ใช่

ไม่ใช่

ใช่


ไม่ใช่

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้น
อย่างสม่าเสมอ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท ได้ ก าหนดให้ มี ก ระบวนการสรรหา คั ด เลื อ กพนั ก งานตามคุ ณ สมบั ติ Job
Specification ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสาร Job Description มีกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร/
พนักงาน อย่างต่อเนื่องตามแผนการอบรมประจาปี นอกจากนี้บริษัทยังมีการสารวจความพึง
พอใจพนักงานทุกปี เพื่อปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทางานต่างๆ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง
การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานประจ าปี และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง การปรับเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)
รวมถึงใช้ในการจัดทาแผนฝึกอบรมพนักงานด้วย
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้
และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
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คาถาม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับองค์กรอื่น โดยมี
ทะเบียนรายชื่อที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาให้พนักงานสามารถทางาน
ทดแทนกันได้ รวมถึง มีแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
เป็นลายลักษณ์อักษร
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การ
จัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.1, 4.2
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง (Succession plan) ที่สาคัญ
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 4.3

ใช่

ไม่ใช่





5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุ ก คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การควบคุ ม ภายใน และจั ด ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จาเป็น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานตระหนักตามระบบการควบคุมภายใน โดยสื่อสารผ่ าน
การประชุมผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
ที่บริษัทกาหนด

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไว้ในเอกสาร Job Description ทุกตาแหน่ง
งาน โดยให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและมีการนาตัวชี้วัดดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผล
พนักงานประจาปีด้วย
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดย
เน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ด้วย
ความเห็นเพิ่มเติม:
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดทาดังกล่าว แต่มีแผนการที่จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็ น
ต้นไป
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้ให้มีการสารวจความพึงพอใจพนักงานทุกปี รวมถึงมีกล่องรับความคิดเห็น
และช่องทางการรับแจ้งปัญหาอื่น ๆ ที่รักษาความลับของผู้แจ้ง เพื่อรับทราบปัญหาหรือ
แรงกดดันต่าง ๆ จากพนักงาน โดยที่ผ่านมาไม่พบปัญหาแรงกดดันดังกล่าว

ใช่


ไม่ใช่
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
6.1 บริษั ทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกั บ
ธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมี ตัวตนจริง ครบถ้วน
แสดงถึง สิท ธิหรือภาระผูก พันของบริษั ทได้ถูก ต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี จ ากบริ ษั ท ส านั ก งาน อี ว าย จ ากั ด ซึ่ ง อยู่ ใ นรายชื่ อ ที่
สานักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีดังกล่าว
สาหรับ งบการเงิ นเปรียบเทีย บปี ล่า สุด (ปี พ.ศ. 2558) ก็ เป็นรายงานที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความเห็นว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
6.2 บริษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาคัญ เช่น
ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทให้ความสาคัญกับรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทั้งด้านที่เป็นตัว
เงิ น และไม่ เ ป็ น ตัว เงิ น เพื่ อ ให้ ผู้ใ ช้ ง บการเงิ น ทุก กลุ่ มได้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งค รบถ้ ว น และ
สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ตามวัตถุประสงค์
6.3 รายงานทางการเงิ นของบริ ษั ท สะท้อ นถึ งกิ จ กรรมการด าเนินงานของบริษั ทอย่ า ง
แท้จริง
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 6.1 และ 6.2
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วน

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานเบื้องต้นไว้ ตลอดจนการสื่อสารให้
พนักงานทุกคนรับทราบอย่างเหมาะสมและจะดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เป็นคณะอนุกรรมการต่อไป
ความคืบหน้า :
บริษัทได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจัดทาคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 แล้ว
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
องค์กร
7.1

7.2

7.3

7.4

คาถาม
บริษั ท ระบุ ค วามเสี่ย งทุ ก ประเภทซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อ การดาเนินธุ รกิ จ ทั้งระดั บ
องค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตาม
กฏเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
บริษัทได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติ งานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4

ใช่

ไม่ใช่



8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่ น
การจัดท ารายงานทางการเงิ นเท็ จ การทาให้สูญเสียทรัพย์ สิน การคอร์รัปชัน การที่
ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal
Controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้
ของเป้าหมายที่กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่
เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทาให้เกิด
แรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท มี ก ารทบทวนเป้ า หมายและงบประมาณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในการประชุ ม

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด
ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
ความเห็นเพิ่มเติม:
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีวาระสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต
และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการประชุมทุกครั้ง
8.4 บริษั ทได้สื่อสารให้พนักงานทุก คนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
กาหนดไว้
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้พนักงาน
ทราบผ่านการประชุม รวมถึงเผยแพร่ไว้ในระบบ Intranet ขององค์กรด้วย

ใช่

ไม่ใช่





9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุร กิ จ การควบคุ ม ภายใน และรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ การควบคุ ม ภายในและรายงานทางการเงิ น ตลอดจนได้ ก าหนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 6.4

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติม:
ความความเห็นที่ระบุไว้ใน 4.3, 4.5 และ 6.4

ใช่


ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คาถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของ
องค์ ก ร เช่ น สภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ นของงาน ลั ก ษณะงาน ขอบเขตการ
ดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษั ท มี ก ารจัดท าคู่ มื อการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกั บงานทุก ประเภทตาม ISO
9001:2008 และพิจารณาความเสี่ยงของหน่วยงานนั้น ๆ ประกอบแล้ว
10.2 บริ ษั ท มี ม าตรการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ธุรกรรมด้า นการเงิ น การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ และลาดับ ชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่ างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจ
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีก ารคั ดเลือกผู้ ข าย การบัน ทึก ข้อมูล รายละเอีย ดการตัดสินใจจัดซื้ อ

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้
มีกระบวนการสาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผล
ผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสินค้าการให้กู้ยืม
การค้ าประกั น บริ ษั ท ได้ติ ดตามให้ มั่ นใจแล้ว ว่ ามี ก ารปฏิบั ติ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทเช่น ติดตามการ
ชาระคืนหนี้ตามกาหนดหรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการจัดทาคู่มืออานาจอนุมัติดาเนินการ และมีการกาหนดขนาดวงเงินและ
อานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ตลอดจนมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานให้ครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
นาไปใช้ตรวจสอบก่อนการทาธุรกรรม เช่น มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญา ให้ฝ่ายบัญชีจัดทารายงานแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกั นเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เป็นต้น
10.3 บริษั ท ก าหนดให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ความหลากหลายอย่ างเหมาะสม เช่น การ
ควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยกาหนด เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งรูปแบบการป้องกันและติดตาม นอกจากนี้ยังได้ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Express ที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งทาให้เกิดการ
ควบคุมระหว่างกัน โดยมีการกาหนดสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนแต่ละระดับตาแหน่งในการ
เข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมด้วย และในปัจจุบันทางบริษัทกาลัง อยู่ในช่วง Implementation

ใช่

ไม่ใช่
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คาถาม
โปรแกรม ERP และคาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส 4 ปี 2559
10.4 บริษั ท ก าหนดให้มี การควบคุม ภายในในทุก ระดับขององค์ก ร เช่น ทั้งระดับกลุ่ม
บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
ความเห็นเพิ่มเติม:
คณะกรรมการบริษัทได้มีการกากับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยให้มีผู้ตรวจ
สอบระบบควบคุม ภายใน ทาการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของทั้ง
บริษัทด้วย
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดย
เด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน โดยก่อนการ
อนุมัติรายการทุกครั้งกาหนดให้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้บริษัท
อยู่ระหว่างดาเนินการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP ที่เชื่อมโยงการทารายการระหว่าง
หน่วยงาน โดยได้กาหนดสิทธิ์ พนักงานและผู้บริหารแต่ละคนแต่ละระดับ ในการบันทึก
ตรวจสอบ และอนุมัติในระบบโปรแกรม ERP ดังกล่าว และมีการมอบหมายให้ฝ่ายบัญชี
และทุกฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินโดยให้มีการตรวจนับร่วมกับฝ่ายบัญชีทุกปี

ใช่

ไม่ใช่
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
11.1 บริ ษั ท ควรก าหนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ERP (Microsoft Dynamics
AX 2012) โดยได้มีก ารกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระดับการใช้งานข้อมูลของ
พนักงานและผู้บริหารแต่ละคน ตามความเหมาะสม รวมถึงกาหนดให้พนักงานมีการเปลี่ยน
รหัส Password ของคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยทุก 6 เดือน นอกจากนี้กาหนดให้มีการสารอง
ข้อมูล (Back up) ทุกระบบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความสาคัญของข้อมูล
รวมทั้งมีแผนกาหนดการทดสอบข้อมูลสารองดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
11.2 บริษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัท มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยมีก าร
จัดหา การติดตั้งระบบ ERP ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินงานในปัจจุบัน
11.3 บริษัทควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบผ่านการประชุม
11.4 บริษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
ความเห็นเพิ่มเติม:

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

ตามความเห็นที่ระบุในข้อ 11.3
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นั้นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กาหนด
เช่น ข้ อบังคับ ของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของ
ส านัก งาน ฯลฯ เพื่ อ ป้ องกั นการหาโอกาสหรือ นาผลประโยชน์ ของบริษั ท ไปใช้
ส่วนตัว
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มีการกาหนดคู่มือหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ, นโยบายเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี, นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
ให้ฝ่ายบัญชีจัดทารายการที่เกี่ยวโยงกันทุก ไตรมาสและนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาทุกครั้ง เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1
12.3 บริษัท มีนโยบายเพื่อ ให้การพิ จารณาอนุมัติธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.1

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
12.4 บริ ษั ท มี ก ระบวนการติ ด ตามดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม
รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
12.5 บริษัท ก าหนดหน้าที่ และความรับผิด ชอบในการนานโยบายและกระบวนการไป
ปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและของพนักงานทุกตาแหน่ง
เป็นลายลักษรอักษร รวมถึง มีก ารติดตามผลการปฏิบัติงานทุก เดือน นอกจากนี้มีการใช้
ตัวชี้วัดจากหน้าที่ และความรับ ผิดชอบของ พนักงานแต่ละตาแหน่งในแบบประเมินผล
พนักงานประจาปีด้วย
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทมีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารในแต่ละระดับเพื่อกากับ
ดู แ ลและสื่ อ สารนโยบาย กระบวนการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท รวมถึ ง กระบวนการแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานในที่ประชุมด้วย
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 12.6

ใช่

ไม่ใช่

-
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
13.1 บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน โดยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
ความเห็นเพิ่มเติม:
มีการนาเสนอเปรียบเทียบทางเลือกให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัดสินใจทุกครั้ง
13.3 บริ ษั ท ดาเนิ น การเพื่ อให้ ค ณะกรรมการมี ข้อ มู ล ที่ ส าคั ญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ จัดทาและนาเสนอข้อมูล
เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจทุกครั้ง
13.4 บริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ เอกสาร
ประกอบการประชุ ม ที่ ร ะบุ ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ น และเพี ย งพอต่ อการพิ จารณาก่ อ นการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่าตามที่กฏหมายกาหนด
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษั ท ได้ม อบหมายให้เลขานุก ารบริษั ท รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวทุก ครั้ง โดย
เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
13.5 บริษั ทดาเนินการเพื่ อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่
เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 13.4
13.6 บริษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องใน
การควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มอบหมายให้ทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญให้เป็น
ระบบอย่ า งเหมาะสมและปลอดภั ย นอกจากนี้ ไ ด้ ม อบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเอกสารที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกองค์กร

ใช่


ไม่ใช่



14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารกระบวนการสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม เช่ น การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมของ
ฝ่ายงานต่างๆ โดยกาหนดให้ต้องมีบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

ใช่


ไม่ใช่

20

Bangkok Sheet Metal Public Company Limited

คาถาม
14.2 บริ ษั ท มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ าเสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือ
สอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้ บ ริ ห ารตามที่ ค ณะกรรมการร้ อ งขอ การจั ด กิ จ กรรมพบปะหารื อ ระหว่ า ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริ ษั ท มอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็น ผู้ป ระสานงานกั บ คณะกรรมการ และ
มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประสานงานกับผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (outsource)
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายใน
บริษั ทสามารถแจ้ง ข้อมู ลหรือเบาะแสเกี่ย วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษั ท
(Whistle-Blower Hotline) ได้อย่างปลอดภัย
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มีการตั้งกล่องรับความคิดเห็นและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ที่เป็นความลับ
และปลอดภัย ถึงผู้บริหารโดยตรง

ใช่


ไม่ใช่



15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
15.1 บริ ษั ท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้ อ มู ล กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม ภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้
จัดให้มีระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Call Center) จากบุคคลภายนอกด้วย

ใช่


ไม่ใช่
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คาถาม
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-Blower
Hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทกาหนดให้มีกล่องรับความคิดเห็นของลูกค้าและบุคคลภายนอกที่ทุกอาคาร
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีระบบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Call Center) จากบุคคลภายนอกด้วย

ใช่


ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้าม
ฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เช่ น ก าหนดให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานติ ด ตามการปฏิ บั ติ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีจัดทารายงานแสดงรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกเดือน
และนาเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกครั้ง นอกจากนี้มีข้อกาหนด
ห้ามมิให้ ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่ อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไ ว้ใ นคู่มื อการก ากั บดูแลกิจการที่ดี / นโยบายธรรมาภิบาล / นโยบายการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการ

ใช่


ไม่ใช่


22

Bangkok Sheet Metal Public Company Limited

คาถาม
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (บจก.สู่ความสาเร็จ) ซึ่งเป็นผู้
ตรวจสอบที่ได้ใบประกาศ CIA รวมถึงไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท โดยมีการ
กาหนดแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และขอบเขตการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส
ประจาปี ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท โดย
ได้นาส่งรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท
ความเห็นเพิ่มเติม:
มี ก ารก าหนดแผนการตรวจสอบโดยระบุ ก ารตรวจสอบไตรมาสละครั้ ง หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถมอบหมายให้ ตรวจสอบเพิ่ มเติมในกรณีพิเศษเพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของบริษัทเกิดขึ้น
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ
ความเห็นเพิ่มเติม:
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 และ 16.2
16.5 บริ ษั ท ก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นเพิ่มเติม:
บริษั ทได้กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้กาหนดไว้ในผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ขององค์กรแล้ว
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing, IIA)
ความเห็นเพิ่มเติม:

ใช่

ไม่ใช่
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คาถาม
ตามความเห็นที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 และ 16.2

ใช่

ไม่ใช่

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อ
ติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่
กาหนดไว้อย่างมีนัยสาคัญ
ความเห็นเพิ่มเติม:
กรณีมีเหตุการณ์สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องต้อง
ดาเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมีวาระพิจารณาผลการดาเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมายและแผนงานทุกเดือน
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่า ยบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อคณะกรรมการบริษั ท โดยพลั น ในกรณี ที่ เ กิ ด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน
กฏหมายหรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่า
จะได้เริ่มดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษั ท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคื บ หน้ า ในการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่


ไม่ใช่



ความเห็นเพิ่มเติม:
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คาถาม
บริษัทกาหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน
กฎหมายหรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยให้ ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หา ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

25

