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10. การควบคุมภายใน
• ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548
โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซัก
ถามจากฝายบริหาร และคณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ
1. องคกร และสภาพแวดลอม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศ
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวา บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ สามารถปองกันทรัพย
สินของบริษั ท อันเกิดจากการที่ ผูบ ริห ารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี อํานาจเพี ยงพอ และมีค วามเห็ นเพิ่ม เติมโดย
สามารถสรุปพอเปนสังเขปไดดังตอไปนี้
องคกร และสภาพแวดลอม: จากการที่บ ริษัท ไดนํ าระบบ ISO 9001 มาใชภายในองคกร แสดงใหเห็ นถึงการ
กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา และเพื่อประโยชนของบริษัทใน
ระยะยาว
การบริหารความเสี่ยง: บริษัทมีการประชุมผูบริหารฝายทุกเดือนเพื่อสรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้นใน
เดือนที่ผานมา และประเมินแนวโนมทางธุรกิจทั่วไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอไป
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร: ที่ผานมา กรรมการของบริษัทไดมีสวนรวมในการอนุมัติในการทํา
รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และไม
มีขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการประเภทดังกลาวในขอบังคับบริษัท อยางไรก็ตาม ถามีการทําธุรกรรมดังกลาว
บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นกอนและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ระบบสารสนเทศ: คณะกรรมการของบริษัทเสนอใหการประชุมกรรมการครั้งตอไป บริษัทตองจดบันทึกขอซัก
ถาม ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนา
ที่ของกรรมการ
ระบบการติดตาม: คณะกรรมการของบริษัทมีหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูรายงานตรงตอ คณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรอง
• บริษัทมีนโยบายดานการบริหารงานที่โปรงใส เปดเผยขอมูล และสามารถตรวจสอบได โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่บริษัทถือปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มดําเนินการ โดยสามารถสรุปแนวทางดังกลาวพอเปนสังเขปไดดังนี้คือ
ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000
บริษัทไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS ซึ่งสะทอนให
เห็นวาบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีดานขบวนการของระบบบริหารคุณภาพ และขบวนการผลิต อันเปนประโยชนตอผู
บริโภค และตอองคกร โดยเริ่มตั้งแต การที่บริษัทศึกษาความตองการของลูกคา กําหนดนโยบายคุณภาพเพื่อใหบรรลุวัตถุ
ประสงค/เปาหมาย การควบคุมเอกสารและจัดทําบันทึก และเริ่มการจัดซื้อ ติดตอผูจัดจําหนาย จัดทําขั้นตอนตรวจรับวัตถุ
ดิบเพื่อเปนการประกันคุณภาพของวัตถุดิบรวมถึงการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบตามวิธีการทํางาน (Work Instruction) การเขาสู
ขั้นตอนการผลิต โดยนํามาตรฐาน HACCP/GMP ซึ่งเปนสวนหนึ่งสําหรับแผนปฏิบัติการเขามาควบคุม นอกจากนี้บริษัทมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพในการผลิตและการทําความสะอาด ตลอดจนการบํารุง
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รักษาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ การจัดจางการขนสง ตลอดจนการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา และการ
ใหบริการหลังการขาย โดยที่บริษัทจัดทําแผนคูมือลักษณะงาน (Job Description) เปนลายลักษณอักษร แจกจายทุกหนวย
งานเพื่อมอบหมายหนาที่ของบุคคลของแตละฝายใหชัดเจน จัดทําโครงสรางองคกรรวมเพื่อใหเขาใจโครงสรางการบริหาร
งานและการแบงความรับผิดชอบ และจัดทําคูมือคุณภาพ (Quality Manual) เพื่อทราบนโยบายคุณภาพ และขั้นตอนการ
ทํางาน (Procedure) แกฝายที่รับผิดชอบเพื่อใหไดสินคาที่ดีมีคุณภาพ อันจะสงผลใหขบวนการของของระบบบริหารคุณภาพ
และขบวนการผลิตของบริษัทไปดวยกันไดอยางดี เปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหบริษัทเปนที่ยอมรับจากลูกคาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
การกําหนดวงเงินอนุมัติ
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนงานออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยการแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบในการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ ผูบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และผูดูแลทรัพยสินออกจาก
กันอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันและบริษัทมีการกําหนดวงเงินอนุมัติของฝายบริหารในแตละ
ระดับไวอยางชัดเจน สําหรับระบบการซื้อสินคา อันไดแก วัตถุดิบ เครื่องเขียน และการซอมแซมพาหนะ เปนตน ระบบ
การขายสินคาในประเทศและตางประเทศ และระบบการรับและจายเงิน ซึ่งแตละสวนงานประกอบดวย ผูขอซื้อ ฝายจัดซื้อ
ผูที่ทําหนาที่อนุมัติ ผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ผูที่ทําหนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูล และผูที่ทําหนาที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพยสิน เชน เครื่องจักรและเครื่องมือตางๆในโรงงาน โดยมีเอกสารประกอบสําหรับการปฏิบัติงานของงานแตละระบบ
อยางเพียงพอ
ระเบียบการเบิกคาใชจาย
จากการที่บริษัทมีระบบการเบิกคาสันทนาการ และระบบการเบิกคาใชจายเบี้ยเลี้ยงเมื่อเดินทางสําหรับภายในประเทศ
และตางประเทศแกพนักงานทั่วไป พนักงานระดับแผนก และระดับฝาย ซึ่งเปนไปตามเกณฑของบริษัท คาสันทนาการ และ
การเบิกคาใชจายเบี้ยเลี้ยงเมื่อเดินทางดังกลาวนั้นจะตองไดรับการอนุมัติรายการดังกลาวรวมกันโดยกรรมการผูจัดการและ
รองกรรมการผูจัดการ อยางไรก็ดี บริษัทสามารถปองกันการมีอํานาจเบ็ดเสร็จของสองทานดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทได โดยจะตองผานการรับทราบและตรวจสอบของผูจัดการฝายบัญชีและการเงินซึ่งเปนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับผู
ถือหุนรายใหญเพื่อตรวจสอบกอน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนการเบิกคาใชจายซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของบริษัท หรือเปนรายการที่
ไมปกติ บริษัทจะนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ ซึ่งจะทําใหระบบควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับ
การเบิกคาใชจายดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม และบริษัทจะถือปฏิบัติตอไปเพื่อการพัฒนาในเรื่องของการถวง
ดุลในการเบิกคาใชจาย
ผูตรวจสอบบัญชี
บริษัทแตงตั้งใหสํานักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เปนผูตรวจสอบบัญชีบริษัทมาตั้งแตป 2543 และปจจุบันยังคงใหสํานัก
งานสอบบัญชีดังกลาวเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทซึ่งบริษัทมีผลประกอบการที่ผานการตรวจสอบอยางไมมีเงื่อนไขทุก
ป
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการควบคุมสินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพ โดยรับระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศเขามาชวยงานบริษัทมากขึ้น
บริษัทจึงไดลงทุนในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ทั้งในสวนของ การบริหาร การผลิต การบัญชีและการเงิน
การขาย และการตลาด ซึ่งจะทําใหทุกหนวยงานสามารถวางแผน ประสานงานและรับรูขอมูลอยางรวดเร็วและทันเหตุ
การณ
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รายงานประจําเดือน
ฝายขายจะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อรายงานสถานการณตลาดในชองทางขายตรงในประเทศของบริษัทสําหรับผลิต
ภัณฑขาว วุนเสน และธัญพืช โดยจะเปนการรายงานสภาวะการแขงขันในเขตกรุงเทพ ภาคกลาง ภาคใต และภาคอีสาน การ
เสนอแผนเสนอการขาย การรายงานผลการดําเนินงานซึ่งแสดงตัวเลขที่สําคัญ เชน ยอดขาย รวมถึงการวิเคราะหปญหาที่เกิด
ขึ้นและแนวทางในการแกไข และมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องตางๆที่อาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินการทางธุรกิจ
ของบริษัท
• เนื่ อ งจาก บริ ษั ท เชี ย ร เทรดดิ้ ง จํ ากั ด เป น บริ ษั ท ย อ ยที่ บ ริ ษั ท ได ล งทุ น ในสั ด ส ว นร อ ยละ 99.99 เมื่ อ วั น ที่ 15
กันยายน 2547 ที่ผานมา ดังนั้นบริษัทไดนําวาระเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยดังกลาวเขาที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายใน และเพื่อเปนการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาว โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมดวย
คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัทยอยของบริษัทคือ บริษัท เชียรเทรดดิ้ง จํากัด โดยการซัก
ถามจากฝายบริหาร และคณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในดานตางๆ 5 สวน คือ
1. องคกร และสภาพแวดลอม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศ
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวา บริษัท เชียรเทรดดิ้ง จํากัด มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ ประกอบกับโครงสรางองค
กรของบริษัทยอยดังกลาวมีการแบงขอบเขตอํานาจของผูบริหารอยางชัดเจน ทําใหบริษัทสามารถควบคุมดูแลการทํางาน
ของบริษัทยอย และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจเพียง
พอ
• นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประชุมเพื่อปรึกษาหารือลวงหนาทุกครั้งกอนมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นในเรื่องงบการเงิน และเรื่องการควบคุมภายในบริษัท เปนตน และบริษัทมี
หนวยตรวจสอบภายในซึ่งรายงานผลความคืบหนาการตรวจสอบภายในของฝายตางๆโดยหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนในเรื่องประสิทธิภาพของการถวงดุล
อํานาจในการบริหารงาน และเปนการสรางระบบบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท ดวยวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานดังนี้คือ
1. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน สอบทานและประเมินความเหมาะสมของการปฏิบัติทางบัญชี การ
เงิน สินคาคงเหลือ ลูกหนี้การคา สินทรัพยถาวร รายไดและคาใชจาย
2. เสนอแนะระบบการควบคุมภายในเพื่อชวยใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิผล
3. ตรวจสอบวาไดมีการปฏิบัติตามขอบังคับและปฏิบัติตามระเบียบนโยบายบริษัท
4. ตรวจสอบการบันทึก ควบคุม เก็บรักษาทรัพยสินไวอยางเหมาะสมสามารถปองกันความเสียหายไดอยาง
เพียงพอ
5. ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน
6. นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
สวนที่ 2 หนา 56

