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10.  การควบคุมภายใน 

 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เชาว์ สตีล อินดสัทรี � จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 6/2554 เมื�อวนัที� 26 สงิหาคม 2554 
ซึ�งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั �งสี�ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 สว่น คือ 

1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2) การบริหารความเสี�ยง 
3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
4) ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมลู 
5) ระบบการติดตาม 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที�
เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยเฉพาะในสว่นของการควบคมุภายในที�เกี�ยวกบัเรื�องการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวนั �น (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน) บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�รัดกุมและเพียงพอ รวมทั �งยงัได้มีการจัดจ้างบริษัทอิสระจากภายนอก เพื�อทํา
หน้าที�ในการสํารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั �งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  

รายละเอียดเกี�ยวกบัแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยูใ่นเอกสารแนบ 2 

ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยสําหรับปี
สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั �งทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายทางการบญัชีของ
บริษัทตามที�เห็นว่าจําเป็น เพื�อประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม รวมทั �ง
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีเพื�อแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทโดย
ถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ จึงได้เสนอ
ข้อคิดเห็นพร้อมทั �งข้อเสนอแนะเพื�อให้บริษัทดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป โดยสามารถสรุปเป็นรายละเอียด 
พร้อมทั �งความเห็นของผู้บริหารของบริษัท ได้ดงันี � 

ประเด็นข้อสังเกต คาํชี  แจงบริษัท สรุปผลการติดตามข้อสังเกตโดยผู้ประเมินระบบควบคุม
ภายในอิสระ* 

บริษัทไมม่ีการกําหนดเครดิตเทอมและวงเงินสินเชื�อ
สําหรับลกูค้า 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัว่าด้วย
การวิเคราะห์ลูกหนี � การอนุมัติสินเชื�อ และการ
ติดตามหนี � โดยอยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

- จากการตรวจสอบ บริษัทได้มีการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี�ยวกับการบริหารสินเชื�อ โดยจัดทําบันทึกขออนุมัติเครดิต
การค้า พร้อมแสดงรายละเอียดที�นํามาพิจารณาสําหรับการให้
วงเงินสินเชื�อเครดิตการค้า เงื�อนไขการชําระเงิน ระยะเวลาการให้
เครดิต และระยะเวลาทบทวนวงเงิน และครอบคลุมถึงการ
แบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการพิจารณาสินเชื�อ การขาย และการรับ
ชําระหนี � 
- การจัดทําข้อมูลอนุมติัสินเชื�อเครดิตการค้ายงัขาดบางราย ซึ�ง
เกิดจากข้อมูลที�นํามาพิจารณา เช่น งบการเงินปีล่าสุด ยังไม่
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ภายในอิสระ* 

ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม กรณีมีลูกค้าดังกล่าวมาซื �อขาย ฝ่าย
สินเชื�อของบริษัทจะทําการพิจารณาเป็นรายๆ  

ผงัทางเดินเอกสารและคําบรรยายการปฏิบติังานไม่
เป็นปัจจบุนั 

บริษัทได้ปฏิบัติงานตามระบบ ISO ที� ได้ รับการ
รับรองและมีการจัดทําผังทางเดินเอกสาร ซึ� ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับผังทางเดินเอกสารให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที�มีการเพิ�มเติมการ
ขยายตวัของบริษัท 

- บริษัทได้มีการปรับผังทางเดินเอกสารและคําบรรยายลกัษณะ
งานมี ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และได้มีการลงนามรับทราบจาก
หน่วยงานที�รับผิดชอบ 
- บริษัทได้มีการปรับปรุงผงัทางเดินเอกสารให้เป็นปัจจุบนัของทุก
สว่นงานให้เป็นไปตามการปฏิบติังานจริง 
- การจัดทําใบแจ้งลักษณะงานมีครบถ้วนทุกส่วนงานและทุก
แผนก  

บริษัทจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสดให้กับคนงานต่าง
ด้าว 

เนื�องจากแรงงานต่างด้าวบางส่วนไม่ประสงค์ที�จะ
รับเงินเดือนผ่านระบบบญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ�งอาจ
ไมไ่ด้รับความสะดวกในการเบิกถอน จึงขอให้บริษัท
จ่ายเป็นเ งินสด ทั �งนี � บริษัทได้ควบคุมการจ่าย
เงินเดือนโดยกําหนดผู้มีหน้าที�จ่ายเงินเดือนแยกจาก
ผู้ คํานวณเงินเดือน และกําหนดให้พนักงานมีการ
แสดงบัตรพนักงานและลงนามตามชื�อและรหัส
พนกังานผู้ รับเงินทกุครั �ง 

บริษัทได้เปิดบญัชีธนาคารของบริษัทสําหรับจ่ายเงินเดือนเป็นเงิน
สด ซึ�งสามารถตรวจสอบเรื�องการจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสดได้ กับ
ทะเบียนเงินเดือนพนักงาน ประกอบกับนโยบายการรับเงินของ
กลุ่มพนักงานที� รับเป็นเงินสด โดยพนักงานต้องรับเงินสดด้วย
ตวัเองพร้อมแสดงบตัรพนกังานทกุครั �ง 

 หมายเหต:ุ * ผู้ประเมินระบบควบคมุภายในอิสระ คือ บริษัท ไอเอ คอนซลัแทนท์ (ประเทศไทย) จํากดั 

นอกจากนี � บริษัท ไอเอ คอนซลัแทนท์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอก ทําหน้าที�ตรวจสอบ
และติดตามระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยได้จดัทํารายงานการตรวจติดตามข้อสงัเกตจากการตรวจสอบการควบคมุ
ภายใน (“รายงานประเมินระบบควบคมุภายใน”) ลงวนัที� 26 สงิหาคม 2554 ซึ�งมีข้อสงัเกตและผลการติดตามดงันี �  

ประเด็นข้อสังเกต คาํชี  แจงบริษัท สรุปผลการติดตามข้อสังเกตและตรวจสอบเพิ,มเติม 

บริษัทไม่มีนโยบายหรือวิธีปฏิบติัที�ชัดเจนเกี�ยวกับ
การอนุมัติสินเชื�อ วงเงินสินเชื�อ ระยะเวลาการให้
สินเชื�อ และการทบทวนการให้สินเชื�อแก่ลกูค้ากลุ่ม
ต่างๆ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัว่าด้วย
การวิเคราะห์ลูกหนี � การอนุมัติสินเชื�อ และการ
ติดตามหนี �ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยได้นําเสนอ
ขอคว ามเ ห็ นชอบ และไ ด้ รับอ นุมั ติ จ ากคณ ะ
กรรมการบริหารในคราวประชุมครั �งที� 1/2554 วนัที� 
6 พ.ค. 2554 โดยที�ผ่านมา บริษัทได้มุ่งเน้นจัดทํา
การวิเคราะห์ลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าที�มีการซื �อ
ขายต่อ เ นื� อง  รวมทั �งลูก ค้า ที� มี ข้อมูล เ พื� อการ
วิเคราะห์ที�ครบถ้วนเป็นลําดบัแรก 

- จากการตรวจสอบ บริษัทได้มีการจัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติ
เกี�ยวกับการบริหารสินเชื�อ โดยจัดทําบันทึกขออนุมัติเครดิต
การค้าพร้อมแสดงรายละเอียดที�นํามาพิจารณาสําหรับการให้
วงเงินสินเชื�อเครดิตการค้า เงื�อนไขการชําระเงิน ระยะเวลาการให้
เครดิตและระยะเวลาทดทวนวงเงิน และครอบคลุมถึงการ
แบ่งแยกหน้าที�ระหว่างการพิจารณาสินเชื�อ การขาย และการับ
ชําระหนี �  
- การจัดทําข้อมูลอนุมติัสินเชื�อเครดิตการค้ายงัขาดบางราย ซึ�ง
เกิดจากข้อมูลที�นํามาพิจารณา เช่น งบการเงินปีล่าสุด ยังไม่
ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม กรณีมีลูกค้าดังกล่าวมาซื �อขาย ฝ่าย
สินเชื�อจะทําการพิจารณาเป็นรายๆ  
ปัจจบุนั บริษัทได้นําระบบ SAP มาจัดทํารายงานแสดงยอดสรุป
ยอดคงค้างสินเชื�อลูกหนี �เทียบกับยอดวงเงินที�ทางบริษัทอนุมัติ
เพื�อใช้ในการวิเคราะห์ลกูหนี � รวมถึงการให้มีการเตือนจากระบบ 
SAP หากยอดคงค้างของลกูหนี �รายได้ดงักลา่วเกินกวา่ที�อนมุติัไว้ 

บริษัทไม่ได้กําหนดระดับในการอนุมัติการสั�งซื �อ 
โดยมีผู้มีอํานาจในการอนมุติัเพียงคนเดียว 

- การดําเนินธุรกิจโรงงานหลอมเหล็กจัดเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity) ที� มีมูลค่ าการซื �อขาย
เป็นไปตามราคาสินค้าในตลาด ดงันั �น การซื �อต่อคํา
สั�งซื �อจึงขึ �นอยู่กับปริมาณการขาย ซึ� งบริ ษัทมี
นโยบายการสั�งซื �อและการขายลกัษณะ Matching 
Order 
- โดยที�ผ่านมา บริษัทได้แบ่งแยกอํานาจอนุมติัการ
สั�งซื �อเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผอ.ฝ่ายจัดซื �อ ประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตาม

บริษัทได้กําหนดเพิ�มระดบัในการอนมุติัวงเงินการสั�งซื �อแบง่เป็น 4 
ระดบั (อนมุติัเมื�อวนัที� 18 เม.ย. 2554) โดยกําหนดผู้อนุมติัที�เป็น
คณะกรรมการบริษัทเพิ�มเติมในกรณีที�เป็นการสั�งซื �อที�มีมลูค่าสงู 
เพื�อลดความเสี�ยงที�อาจเกิดความผิดพลาด 
จากการสุม่ตรวจ ยงัไมพ่บรายการค้าที�มีมลูค่าอยูใ่นระดับสงู เพื�อ
ทดสอบการอนุมัติรายการได้ครบถ้วนในแต่ละระดับตามที�
กําหนดไว้ 
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ระดบัวงเงินอนมุติัที�กําหนด 
- ปัจจุบัน บริษัทได้เสนอเรื�องการปรับโครงสร้าง
องค์กรของบริษัทและอํานาจอนุมัติต่อที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้ความเห็นชอบและ
อนุมติัในคราวประชุมครั �งที� 3/2554 วนัที� 18 เม.ย. 
2554 โดยเพิ�มระดับในการอนุมติัเป็น 4 ระดับ เพื�อ
ลดความเสี�ยงที�อาจเกิดความผิดพลาดในการสั�งซื �อ 
และให้การพิจารณาสั�งซื �อมีความรัดกมุยิ�งขึ �น 

บริษัทมีการสั�งซื �อสินค้าแบบเร่งด่วน โดยไม่มี
นโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที�ชัดเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

- ได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเกี�ยวกับการ
จัดซื �ออย่างเร่งด่วน และได้กําหนดวงเงินการสั�งซื �อ
เร่งด่วนไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั �ง โดยได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั �งที� 1/2554 
วนัที� 6 พ.ค. 2554 ซึ�งที�ประชุมได้มีมติอนุมติัตามที�
เสนอดังกล่าวและได้แจ้งให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องรับทราบ
และนําไปปฏิบติัโดยเคร่งครัด (ถ้ามี) 
- ที�ผ่านมา การสั�งซื �อสินค้าแบบเร่งด่วนทางบริษัท
กําหนดให้ฝ่ายที�มีความต้องการซื �อสินค้าจัดทํา
บนัทึกชี �แจงถึงเหตผุลความจําเป็นของสินค้าที�ขอซื �อ 
เพื�อนําเสนอให้ผู้บริหารเป็นผู้อนมุติัเป็นกรณีไป 

- บริษัทได้กําหนดนโยบายเพื�อเป็นแนวปฏิบัติสําหรับการซื �อ
เร่งด่วนตามข้อเสนอแนะ โดยได้กําหนดวงเงินในการสั�งซื �อ
เร่งด่วนต่อครั �งได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั �ง และมีผลใช้บงัคับ
เมื�อเดือนมิถนุายน 2554 เป็นต้นไป  
- จากการตรวจสอบ บริษัทยงัไมม่ีรายการซื �อเร่งด่วน 

บริษัทไมม่ียนิูฟอร์มสําหรับพนกังานในฝ่ายผลิต  - ได้ประกาศกําหนดการแต่งกายของพนักงานใน
การปฏิบัติ งาน พร้อมจัด ทํายูนิฟอร์มเ พื�อให้มี
ลกัษณะการแต่งกายในมาตรฐานเดียวกัน และเพื�อ
ความปลอดภยัของพนกังานในทกุแผนก 
- บริษัทอยู่ระหว่างการออกระเบียบการแต่งกาย 
เพื�อการกํากบัดแูลให้เกิดความสมํ�าเสมอ 

- จากการตรวจสอบ พบว่า บริษัทได้มีการติดประกาศห้าม
พนกังานแต่งกายไมเ่หมาะสมเข้ามาในบริเวณโรงงาน 
- บริษัทได้มีการสั�งตัดชุดยนิูฟอร์มของบริษัทสําหรับพนักงานทุก
คน ทุกหน่วยงาน ซึ�งชุดยูนิฟอร์มดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนสิงหาคม 2554*  

หมายเหต:ุ * บริษัทได้กําหนดให้พนกังานเรื�มใสช่ดุยนิูฟอร์มในการทํางานตั �งแต่วนัที� 5 กนัยายน 2554 เป็นต้นไป 

ทั �งนี � บริษัทได้นําเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� 8/2554 เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2554 รับทราบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายในแล้ว  


