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10. การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดทําระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล ลด
การสูญเสียทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ บริษัทฯ จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่และอํานาจการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวอยางชัดเจน พรอม
ทั้งมีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมงาน และผูประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจและ
เปนการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน กํากับดูแล และประสานงานกับผูตรวจสอบจากภายนอกองคกร เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและสามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงไดรับการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย
ในเดือนมีนาคม 2552 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท ดีไอเอ แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด (“DIA”) ใหดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ในการสํารวจและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ อาทิเชน ระบบการควบคุมรายได ระบบการควบคุมการรับชําระ ระบบควบคุมตนทุน
การผลิต ระบบการควบคุมการจัดซื้อ จัดจาง และเจาหนี้การคา ระบบควบคุมการจายเช็คและการรายงานฐานะการเงิน ระบบ
การควบคุม บุค ลากร ระบบการควบคุ มเงิ น สดย อ ยและเงิ น ทดรองจ า ย และระบบควบคุ มสิ น ทรั พ ย ประจํา จากการเข า
ตรวจสอบ DIA ไดจัดทํารายงานสรุปขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการติดตามการดําเนินการจากฝายบริหาร ผลการประเมิน
ความเสี่ยง และการประเมินการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ วา บริษัทฯ มีการจัดระบบการควบคุมภายในของ
ระบบงานตางๆ ที่เหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ ในสวนที่ตองปรับปรุงหรือดําเนินการแกไขนั้น ฝายบริหารและฝายปฏิบัติการก็มีการ
ติดตาม ปรับปรุง และดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ DIA เปนที่เรียบรอยแลว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยการสอบถามขอมูลจากฝาย
บริหารในดานตางๆ 5 สวน คือ 1.) องคกรและสภาพแวดลอม 2.) การบริหารความเสี่ยง 3.) การควบคุมการปฏิบัติงานของ ฝ
ายบริหาร 4.) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5.) ระบบการติดตาม ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความรัดกุมและเหมาะสม มีกระบวนการติดตามและควบคุมดูแ ลการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ ที่ส ามารถป อ งกั น ไม ใ ห ผู บ ริห ารนํ า ทรั ย พ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ไปใช โ ดยมิ ช อบหรื อ โดยไม มีอํ า นาจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว (ตามสวนที่ 3 ขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และสอบทานงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 พรอม
ทั้งทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน
ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุม รวมทั้ง ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อแสดงวางบการเงิน
แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 นั้น ผูสอบบัญชีมีขอสังเกตจากการตรวจ
สอบและไดจัดทํารายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายในดานบัญชี ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2552 เพื่อใหบริษัทฯ ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป โดยสรุปไดดังนี้
ขอสังเกต
1. บริษัทฯ ไมไดปรับปรุงรายการขายฝาก
ในแต ล ะเดื อ นให ถู ก ต อ ง ส ง ผลต อ การ
บันทึกรายไดและตนทุนที่เกี่ยวของ
2. รายการทางบั ญ ชี แ ละยอดคงเหลื อ
สําหรับรายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของ
กั น มี ผ ลต า ง ทํ า ให เ กิ ด ความล า ช า และ
สงผลตอการจัดทํางบการเงินรวม
3. บริษัทฯ ไดใหบริการแกลูกคาเรียบรอย
แล ว แต ยั ง ไม ส ามารถออกเอกสารเรี ย ก
เก็บเงินจากลูกคาบางราย เนื่องจากขาด
เอกสารประกอบการสงใบแจงหนี้

ขอเสนอแนะ
ความเห็นของผูบริหาร
บริษัทฯ ควรปรับปรุงรายการขายฝากให เห็นดวยและดําเนินการแกไขแลว
ถูกตองในแตละเดือน
บริษัทฯ ควรมีการยืนยันยอดระหวางกัน เห็นดวยและดําเนินการแกไขแลว
ทุก สิ้น เดื อ น และวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข อง
ผลต า งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ยอดคงเหลื อ ของ
รายการระหวางกันใหถูกตอง
บริษัทฯ ควรพิจารณาออกแบบระบบการ เห็นดวยและดําเนินการแกไขแลว
ตรวจสอบรายการโฆษณาที่ อ อกอากาศ
และระบบการเรีย กเก็บ เงิน เพื่อ สามารถ
รับรูรายไดถูกตองทันเวลา
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