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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

แบบประเมินนี้จัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สวนที่ 1 องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)
องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบตั ิที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน

1.1
คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายในภาพรวม รวมทั้งเปาหมายของแตละสวนงาน
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน________________________________________________

1.2
คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การตั้งเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่
อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดมีการกําหนดเปาหมายของแตละสวนงาน พิจารณาถึงการกําหนดเปาหมายวาเปนไปอยางรอบคอบ
และมีความเปนไปได
1.3

บริษัทไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดทําผังองคกร และแสดงไวอยางชัดเจน

1.4
บริษัทมีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน
หรือไม

 ไมมี
3 มี
บริษัทมีการจัดทําเปนลายลักษณอกั ษร
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1.5
บริษัทมีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ระบุขั้นตอนการทํางาน
เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
1.6
ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพื่อประโยชนของบริษัท
ในระยะยาว ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญกับลูกคาและคูคาเปนหลัก เพื่อสรางความพึงพอใจในการบริการใหกับ
ลูกคาเพื่อรักษาฐานลูกคาในระยะยาว
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สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความ
เสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพน
จากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ
(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ (Identification of
risk)
(2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆจะเกิดขึ้น (Analysis of risk)
(3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk)

2.1
บริษัทมีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความเสี่ยง
ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

 ไมมี
3 มี
มีการประชุมและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และผลกระทบตอธุรกิจ

2.2

บริษัทไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

 ไมมี
3 มี

2.3
บริษัทกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช

2.4
บริษัทไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการจัดประชุมเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการนั้น
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2.5

บริษัทมีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
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สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control Activities)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแนวทางที่ฝาย
บริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก
(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําที่ทุจริตออกจากกัน
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

3.1
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช

3.2
บริษัทมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเปนการตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน
 ไมใช

3 ใช
บริษัทไดมีการกําหนดบุคลากรในการรับผิดชอบงานทั้ง 3 ดาน ออกจากกันอยางชัดเจน

3.3
ในกรณีที่บริษัทมีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว บริษัท
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.4
ในกรณีที่ มีก ารทํา ธุร กรรมตาม 3.3
การพิจ ารณาอนุมั ติธุ ร กรรมนั้ น ได ก ระทํ า โดยผู ที่ไ มมี สว นไดเ สีย ใน
ธุรกรรมนั้นเทานั้น ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
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3.5
ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.6
ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัทหรือไม (เชน ติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช

3.7
กรณีที่บริษัทมีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม
 ใช
 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3

3.8
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยหรื อ บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท มี ก ารติ ด ตามดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม
3 ไมมีกรณีดังกลาว
 ใช
 ไมใช

ปจจุบันบริษัทไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม อยางไรก็ตามในอนาคตหากมีเงินลงทุนใน
บริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทจะจัดใหมีการติดตามดูแลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
3.9
บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไม ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
3
 มี
 ไมมี
บริษัทมีการติดตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย บริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําใน
ลักษณะนั้นอีก หรือไม
3
 มี
 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
บริษัทมีนโยบายปองกันอยางเต็มที่ไมใหมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย
เอกสารแนบ 3 หนา 7

สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)
หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
หรือผูที่เกี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีขอมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูที่เกี่ยวของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีเนื้อหาที่จําเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2) มีความถูกตองสมบูรณ
(3) มีความเปนปจจุบัน
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5) มีการจัดเก็บที่ดี

4.1
ในการเสนอเรื่ อ งให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา บริ ษั ท ได จั ด ให มี ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ อย า งเพี ย งพอเพื่ อ ให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพิจารณา
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัท ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดจัดใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาเปนเอกสารประกอบการประชุมทุกครั้ง

4.2
กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม

3 ใช ไดรับกอนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน  ไมใช
บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมกอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน
ยกเวนกรณีเรงดวน
4.3
รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการใน
เรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดกําหนดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการอยางครบถวนตามวาระการประชุม
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4.4
บริษัทจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้ หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนั้นอยางครบถวนแลว ใชหรือไม
3 ใช

 ไมใช
บริษัทไดจัดเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีอยางครบถวน

4.5
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง

 ไมใช
3 ใช
บริษัทไดกําหนดนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
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สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)
การที่บริษัทจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มีการ
ปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที

5.1
กรณีที่บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
______________________________________________________________________________________________
5.2
กรณี ที่ ผ ลการดํ า เนิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามแตกต า งจากเป า หมายที่ กํ า หนดไว บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________
5.3

บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอใชหรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีการตรวจสอบการปฎิบัติงานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายใน

5.4
กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก ารตรวจสอบภายใน บริ ษั ท ได กํ า หนดให ก ารรายงานผลการตรวจสอบต อ งรายงานตรงต อ
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
บริษัทกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

 ไมใช
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 ใช
หากมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ บริษัทมีนโยบายรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
_________คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อพิจารณาวิธีการแกไขขอบกพรองนั้น
_________
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5.6
บริษัทตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม

 ไมใช
3 ใช
บริษัทมีนโยบายติดตามความคืบหนาในการแกไขขอบกพรอง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หรือไม

 ไมมี
 ไมมีกรณีดังกลาว
3 มี
บริษัทมีระบบการตรวจสอบและปองกันการทุจริต และมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติหากตรวจพบ นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายในการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีในกรณีที่พบการทุจริตที่มีนัยสําคัญ และมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานของบริษัท
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