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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมจํานวน 3 ทาน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบถาม
ขอมูลฝายบริหาร เจาหนาที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดสรุประบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ
ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานองคกรและสภาพแวดลอม 2) ดานการบริหารความเสี่ยง 3) ดานการควบคุม
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5) ดานระบบการติดตามแบบ
ประเมิน ซึ่งไดขอสรุปวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่องการทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ กับผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลอยางเพียงพอแลว อีกทั้ง บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ในหัวขออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทําใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) มีความโปรงใสและเปนธรรม สามารถสอบทานไดตามหลักเกณฑของระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
ในป 2551 บริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และกําหนดให
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงิน และเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นมา โดยมีเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ
ทั้งหมด 2 คน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งใหคําแนะนําและติดตามผลจากการ
ตรวจสอบและการให คํ า แนะนํ า ดั ง กล า ว โดยปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบภายในที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุ ม ภายใน และการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ ความเห็ น อิ ส ระ และรายงานโดยตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานการดําเนินงานและการบริหารงานตอประธานเจาหนาที่บริหาร ยิ่งไปกวา
นั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทํากฎบัตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) และกฎบัตรฝาย
ตรวจสอบภายในขึ้นดวยความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญขีของบริษัทฯ ไดนําเสนอ Management Letter เพื่อให
ขอสังเกตภายหลังจากการเขาตรวจสอบงบการเงิน สําหรับป 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยผูสอบบัญชี
ไดใหความเห็นวา บริษัทฯ ควรจะกําหนดอํานาจในการลงนามสั่งจายเช็คใหมีผูบริหาร 2 ทานลงนามรวมกัน และ
เสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการตรวจนับทรัพยสินของบริษัทฯ อยางนอยปละ 1ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการตาม
คําแนะนําโดยกําหนดอํานาจในการลงนามสั่งจายเช็คใหมีผูบริหาร 2 ทานลงนามรวมกันตามวงเงินที่กําหนด โดย
เริ่มปฏิบัติตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 เปนตนไป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแผนการตรวจนับทรัพยสิน
ประจําปในเดือน พฤศจิกายนของทุกป โดยจะเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2551 นี้เปนตนไป นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีไดให
ความเห็นเกี่ยวกับการรับรูรายไดวา บริษัทฯ ควรจะทําการรับรูรายไดเมื่อไดมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคาเปนที่
เรียบรอยแลว ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการตามคําแนะนําดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว โดยในแตละเดือน บริษัทฯ จะ
กําหนดระยะเวลาในการออกใบสงสินคาใหแลวเสร็จกอนวันสุดทายของเดือน ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดสง
สินคาใหกับลูกคาไดทันภายในเดือนที่มีการออกใบสงสินคานั้นๆ สําหรับป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมมีการตั้งขอสังเกตภายหลังจากเขาตรวจสอบงบการเงิน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท เอ.เอ็ น .เอส. บิ ซิ เ นส คอนซั ล แทนส จํ า กั ด เป น ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ดําเนินงานสอบทานระบบควบคุมภายในตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ซึ่งผลของ
การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปไดวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังไมพบจุดออนของระบบการควบคุมภายในที่เปน
สาระสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดใหคําแนะนําวา บริษัทฯ ควรที่จะกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลราคาซื้อสินคา
ในระบบคอมพิวเตอร ซึ่งทางบริษัทฯ ไดดําเนินการตามคําแนะนําเปนที่เรียบรอย โดยการจํากัดสิทธิในการแกไข
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ขอมูลราคาซื้อสินคาในระบบ ตั้งแต มิถุนายน 2551 ที่ผานมา ซึ่งจะมีเฉพาะผูจัดการฝายปฏิบัติการและหัวหนา
แผนกจัดซื้อเทานั้นที่สามารถแกไขราคาในระบบได อีกทั้ง เสนอใหบริษัทฯ กําหนดสิทธิในระบบคอมพิวเตอรไมใหผู
บันทึกรายการขายในระบบคอมพิวเตอรสามารถทําการสั่งขายสินคาไดในกรณีที่ลูกคามียอดสั่งซื้อสินคาที่เต็มวงเงิน
เครดิตตามที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อใหมีการขออนุมัติขยายวงเงินเครดิตกอนดําเนินการสั่งขายสินคา และเสนอให
กําหนดผูมีอํานาจอนุมัติการขยายวงเงินเครดิตใหรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติสําหรับการสั่งขายสินคาที่เกินวงเงินเครดิตใหชัดเจนขึ้นเปนที่เรียบรอยแลว และจํากัดสิทธิในการสั่ง
ขายสินคาในกรณีที่เกินวงเงินเครดิตใหผูมีอํานาจในฝายบัญชีและการเงินเทานั้นที่สามารถสั่งขายในกรณีดังกลาวได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ที่ปรึกษาไดแนะนําใหบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบการบันทึกขอมูลสินคาใหมและราคาขายใหมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขเปนที่เรียบรอยแลว โดยการจํากัดสิทธิในการบันทึกขอมูลสินคา
ใหมและราคาขายในระบบคอมพิวเตอร และกําหนดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง และลงนามผูตรวจสอบและผู
บันทึกรายการดังกลาวในระบบ
อนึ่ง ฝายจัดการของบริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีและบริษัทที่ปรึกษาฯ มาปรับใชในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และฝาย
ตรวจสอบภายในไดดําเนินการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของฝายจัดการและรายงานผล
ใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารไดรับทราบ อีกทั้ง ฝายตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตาม
แผนงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหความเชื่อมั่นอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ทําให
บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตคาใชจายและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
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