บริษัท จี สตีล จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ในการพิจารณาจัดทําแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได๎พิจารณาทั้งหมด 5 สํวนด๎วยกัน
ประกอบด๎วย สํวนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล๎อม สํวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง สํวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร สํวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข๎อมูล และสํวนที่ 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
วํา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได๎มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชํวยทําหน๎าที่ในการทบทวนระบบ
และประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ กรรมการ ผู๎บริหารหรือผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับบุคคลดังกลําวอยํางเพียงพอแล๎ว โดยคณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎ฝุายจัดการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยํางตํอเนื่องเพื่อเสริมสร๎างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎จัดทําแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจําปี
2561 เพื่อให๎สอดคล๎องกับการบริหารงานของบริษัท และได๎ผํานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล๎ว
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําปี 2561 แล๎ว
มีสาระสําคัญทั้ง 5 สํวนดังนี้
ส่วนที่ 1

องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได๎มีการกํากับดูแลการกําหนดเปูาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี แบบ
ระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคูํไปกับการกําหนดงบประมาณประจําปี โดยได๎มีการติดตามผลเป็นระยะๆ
อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินธุรกิจในชํวงระหวํางดําเนินการให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกลําวได๎นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณากําหนดเปูาหมายการปฏิบัติงานอยํางรอบคอบ และได๎ทบทวนแล๎ววําสามารถ
ปฏิบัติได๎ตามเปูาหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให๎สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแกํพนักงานวําเป็นไปอยํางสมเหตุสมผลด๎วย
บริษัทได๎มีการกําหนดโครงสร๎างองค์กรอยํางชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 สํวน คือ ในสํวนของฝุายผลิตและ
ฝุายซํอมบํารุง กับสํวนงานสนับสนุน เพื่อให๎สะดวกและเอื้อประโยชน์ตํอฝุายบริหารในการดําเนินงานอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทได๎มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 เพิ่มเติม ซึ่งได๎กําหนดนโยบายใน
ด๎านจริยธรรมและข๎อกําหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให๎ครอบคลุมถึงการห๎าม มิให๎ฝุายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคูํค๎าของบริษัท รวมทั้งยังเน๎นย้ําเรื่องการรํวมมือในนโยบาย
การตํอต๎านทุจริตด๎วย และได๎กําหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว๎อยํางชัดเจน
บริษัทได๎มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด๎านการเงิน การจัดซื้อ
และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถปูองกันการทุจริตได๎ พร๎อมทั้งกําหนดอํานาจอนุมัติเป็นวงเงินไว๎อยํางชัดเจน
บริษัทได๎พัฒนาระบบสารสนเทศอยํางตํอเนื่อง เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ และชํวย
ในการควบคุมการทุจริต
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ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได๎คํานึงถึงความเป็นธรรมตํอคูํค๎า โดยได๎กํา หนดไว๎เป็ น
นโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให๎ผู๎บริหารและพนักงานมีหน๎าที่ในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับคูํค๎าทุก
ราย ตลอดจนกําหนดมาตรการให๎ปฏิบัติตอํ คูํค๎าอยํางซื่อสัตย์สจุ ริต เทําเทียมกัน ห๎ามมิให๎มีการรับสินบนจากคูํค๎าอยํางเด็ดขาด
อีกทั้งต๎องรักษาความลับของคูํค๎า ห๎ามเปิดเผยข๎อมูลหรือข๎อเสนอของคูํค๎าให๎กับคูํค๎ารายอื่นรับทราบไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม
ส่วนที่ 2

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได๎จัดให๎มีการประชุมระดับผู๎บริหารเป็นประจําทุกสัปดาห์ ซึ่งผู๎บริหารที่รับผิดชอบแตํละสายงานจะนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยูํ เข๎าหารือในที่ประชุมเพื่อรํวมกันหาแนวทางปูองกันและแก๎ไข
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทําการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน๎าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดตํอบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎กําหนดให๎มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงใน
ด๎านตํางๆ ตลอดจนกําหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียตํอบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได๎กําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจําปี และมอบหมายให๎ฝุายจัดการไป
ดําเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน๎าตํอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 3

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได๎มีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบของแตํละหนํวยงานอยํางชัดเจน และมี Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระเบียบอํานาจอนุมัติด๎านการเงินและการดําเนินงานอยํางสม่ําเสมอ เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารงานของฝุายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถชํวย
ปูองกัน บริหารและจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎เป็นอยํางดี
บริษัทได๎กําหนดให๎มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวํางกัน และได๎กําหนดไว๎เป็นนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์รวมอยูํในหลักจรรยาบรรณสําหรับผู๎บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให๎ฝุายตรวจสอบภายใน
ทําหน๎าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงตํอคณะกรรมการตรวจสอบอยํางตํอเนื่อง รวมถึงบริษัทห๎ามมิให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียรํวม
พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได๎คํานึงถึง
ผลประโยชน์ สูงสุด ในระยะยาวเป็น สําคัญ และกรณีเ ป็นธุร กรรมที่ อาจมี ความขัดแย๎ ง จะต๎องรายงานให๎ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกํอนแล๎วแตํกรณี
บริษัทได๎มีการติดตามให๎มีการปฏิบัติตามสัญญา และข๎อตกลงที่มีผลผูกพันอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท อีกทั้งบริษัทได๎มีมาตรการที่จะให๎การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยบริษัทได๎มีการวําจ๎างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด๎านจากภายนอก เพื่อให๎เข๎ามาชํวยสอบทานเอกสาร และให๎คําปรึกษาใน
การดํ า เนิ น การด๎า นตํ า งๆ ตลอดจนบริ ษั ท ได๎ มี ฝุ ายตรวจสอบภายในเพื่ อ ทํ า หน๎ า ที่ ตรวจสอบการปฏิบั ติ ต ามข๎ อ กํ า หนด
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องอีกด๎วย
ส่วนที่ 4

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท ให๎ค วามสําคั ญกับ คุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นสํ วนสํา คัญในการสนั บสนุ นการ
ปฎิบัติงานด๎าน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังตํอไปนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝุายบริหารได๎จัดเตรีย มเอกสารข๎อมูล และ
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สําคัญ เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจลํวงหน๎า และ
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หากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ๎ามี) บริษัทจะจัดสํงให๎มีข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุม
ใหักับคณะกรรมการกํอนวันประชุมหรือภายในวันประชุม
บริษัทได๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล๎ว
พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให๎กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให๎ข๎อมูลแกํ
กรรมการบริษัทโดยจัดสํงลํวงหน๎าเฉลี่ย 7 วันกํอนวันประชุม
บริษัทได๎จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญ รวมถึงข๎อเสนอแนะ
ข๎อท๎วงติง และข๎อคัดค๎าน (ถ๎ามี) และได๎ให๎คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกลําวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่ง
ประธานกรรมการได๎เปิดโอกาสให๎คณะกรรมการบริษัทได๎แก๎ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได๎อยํางอิสระ
บริษัทได๎จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีตํางๆ ไว๎อยํางเป็นสัดสํวน
บริษัทได๎ใช๎นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต๎ การกํากับและตรวจสอบโดยผู๎สอบบัญชีรับ
อนุญาตภายนอก
บริษัทมีระบบและชํองทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให๎มีชํองทางการติดตํอสื่อสารผํานทางเว็บไซด์และอีเมล
แกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายนอก
ส่วนที่ 5

ระบบการติดตาม

ฝุายบริหารได๎รายงานผลการดําเนินงานให๎คณะกรรมการบริห าร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
นอกจากนั้นบริษัทได๎เตรียมจัดทําแผนงบประมาณประจําปีสําหรับใช๎ในปีหน๎า และจะนํามาใช๎เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลตํางอยํางเป็นระบบตํอคณะกรรมการบริษัทตํอไป
บริษัทได๎จัดให๎มีการประชุมระดั บผู๎บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อทําหน๎าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับ
เปูาหมายที่กําหนดไว๎ และหารือถึงแนวทางการแก๎ไขในกรณีที่ยังไมํสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ นอกจากนั้นยังได๎มีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามเปูาหมายของบริ ษัท โดยเน๎นการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานด๎านตํางๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามเปูาหมาย
บริษัทได๎จัดให๎มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว๎อยํางสม่ําเสมอ โดยฝุายตรวจสอบภายใน
ทําหน๎าที่จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดําเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยูํ
การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน๎า ฝุายตรวจสอบภายในได๎รับมอบหมายให๎รายงานตรงตํอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก๎ไขข๎อบกพรํองที่มีสาระสําคัญเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีนโยบายให๎ฝุายบริหารของบริษัทมีหน๎าที่และความรับผิดชอบ โดยต๎องรายงานตํอคณะกรรมการบริษัทถึง
สิ่งที่ได๎ทําการตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตํางๆ หรืออาจมีผลกระทบตํอชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยํางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้รวมถึงปัญหาตํางๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทําที่ฝุาฝืนกฎหมาย
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