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10. การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่งตอ การจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งเปนไปตามหลักการของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี กลาวคือ การปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ มีความโปรงใส ยุติธรรม เชื่อถือได และมีการถวงดุล
อํานาจซึ่งสามารถตรวจสอบได อันนําไปสูประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ดีลอยช ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด (“ดีลอยช ทูช”) เพื่อทําการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย ดีลอยช ทูช ไดดําเนินการประเมินผลเปนที่เรียบรอย
แลว ในเดือนตุลาคม 2553 ดีลอยช ทูชไดเสนอรายงานสรุปผลการประเมินตอบริษัทฯ โดยสรุปวา โดยภาพรวมแลว
บริษัทฯ มีการออกแบบการควบคุมภายในสําหรับการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการทํางานไวอยางเพียงพอใน
รูปแบบของ นโยบาย ระเบียบและคูมือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่สําคัญ อยางไรตาม ดี
ลอยช ทูช ไดเสนอแนะบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางสวนเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น และทําให
มั่นใจวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผลและไดรับการพัฒนาปรับปรุงตอเนื่องในระยะยาว บริษัทฯ
ไดนําขอเสนอแนะของ ดีลอยช ทูช มาพิจารณาแกไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะที่สําคัญ
การปรับปรุงโดยบริษัทฯ
ในระบบประมวลผลทางบัญ ชีระบบเก า ที่ บริ ษั ท ฯ ยัง ขาด ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข อ มู ล ในเรื่ อ ง การเข า ถึ ง หลักเปน ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเปน
ขอมูล
ระบบที่ มี ก ารป อ งกั น การเข า ถึ ง ข อ มู ล โดยบุ ค คลที่ ไ ม ไ ด รั บ
อนุญาต และบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย password ให
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอยางเครงครัด
บริษัทฯ ไมมีการกําหนดในเรื่องการสํารองขอมูล (Backup บริษัทฯ ไดกําหนดนดยบายการสํารองขอมูลแลว ตั้งแตเดือน
Plan)
พฤศจิกายน 2554
บริษัทฯ ใหใชที่ดินสปก. เปนหนึ่งในหลักทรัพยค้ําประกัน โดยหลักการแลว การปลอยเงินเกี๊ยวเปนการใหการสนับสนุน
สําหรับการขอเงินสงเสริม
ชาวไรเพื่อปลูกออยใหบริษัทฯ ดังนั้นปจจัยที่สําคัญที่สุดที่บริษัท
พิจารณาคือปริมาณอ อ ยที่ช าวไรจะนํา สง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท มี
นโยบายปลอยเงินเกี๊ยวแบบระมัดระวัง โดยเฉลี่ยจะปลอยเงิน
เกี๊ยวไมเกินรอยละ 50 – 60 ของราคาออยทั้งหมด การขอที่ดิน
สปก. จากชาวไร เปนเพียงเพื่อใหแนใจวาชาวไรมีที่ดินปลูกออย
จริง เทานั้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดแกไขเอกสารขั้นตอนกระบวนการขอเงินสงเสริม
และมีการสื่อสารใหพนักงานในระดับปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึง
วัตถุประสงคที่แทจริงของการใหชาวไรแสดงใบสิทธิเหนือที่ดิน
เรียบรอยแลว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554
ระบบประมวลผลทางบัญชีเดิมของบริษัทฯ ไมมีการปองกัน ในระบบใหม (ERP) สามารถปองกันการบันทึกหนี้ซ้ําได
การบันทึกหนี้ซ้ํา
ปจจุบันบริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารที่สํานักงานใหญเปนผูมี บริ ษั ท ฯ ได เ พิ่ ม ผู บ ริ ห ารที่ โ รงงานให เ ป น ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ
อํานาจอนุมัตการโอนเงินเพื่อจายชําระเงินเดือนของโรงงาน จายเงินตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 เพื่อใหมีความคลองตัวในการ
ซื่ ง อาจไม ส อดคล อ งกั บ การปฎิ บั ติ ง านจริ ง หรื อ อาจ ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางรัดกุม
ตรวจสอบได ย ากว า มี ก ารอนุ มั ติ โ ดยผู บ ริ ห ารที่ ไ ด รั บ
มอบหมายกอนการโอนเงินหรือไม
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ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ (การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
3/2554) และคณะกรรมการบริษัทฯ (การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554) มีมติเห็นชอบในการ
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ดังกลาว
บริษัทฯ ไดให ดีลอยช ทูช เขาสอบทานการปรับปรุงการทํางานของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2554 และ
ดีลอยช ทูชมีความเห็นวา การปรับปรุงกระบวนการของบริษัทฯ เปนที่นาพอใจ
นอกจากนี้ ในป 2553 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนระบบสารสนเทศหลักของบริษัทฯ จากระบบเดิมมาเปนระบบ
ERP (Enterprise Resources Planning) ระบบสารสนเทศระบบใหมมีการเชื่อมโยงขอมูลเปนอัตโนมัติมากขึ้น ลด
จุดออนและขอจํากัดการควบคุมภายในระบบเดิม ทําใหบริษัทฯ สามารถออกแบบการควบคุมภายในไดรัดกุมยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ยังไดจัดทํานโยบายวาดวยการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพื่อใหมั่นใจวา บุคคลที่ไมไดรับอนุมัติจะไม
สามารถเขาถึงขอมูลในระบบคอมพิวเตอรของบริษัทฯ เพื่อกอใหเกิดความเสียหายได นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดทํา
แผนการสํารองขอมูล (Information Backup Plan) เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องใน
กรณีที่มีความเสียหายกับฐานขอมูลของบริษัทฯ โดยคาดไมถึง ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกลาวเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของ ดีลอยช ทูช
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาและรวมกันประเมินความ
เพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แนวทางการควบคุ ม ภายในภายใต
1
องคประกอบ 5 ดานที่มีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO
อันไดแก 1) องคกรและสภาวะแวดลอม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ 5) ระบบการติดตาม เปนที่เรียบรอยโดยไดซักถามประเด็นความเสี่ยง
ระบบปฏิบัติงาน และการตรวจสอบตางๆ จากผูบริหาร และ ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน แลว คณะกรรมการ
บริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯและสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจเพียงพอได
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสวนที่ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพตอเนื่อง และเพื่อใหมั่นใจวาไมมีการละเลยการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามที่ออกแบบไวของบริษัทฯ อยางเปนสาระสําคัญ บริษัทฯ ไดจัดตั้งสํานัก
ตรวจสอบภายใน ในเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งโดยสํานักตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 ไดอนุมัติแผนงานการ
ตรวจสอบภายในสําหรับป 2553/54 โดยมุงเนนการตรวจสอบในระบบจัดหาวัตถุดิบ และระบบสงเสริมวัตถุดิบ
รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตสงเสริมใน 7 เขตจาก
ทั้งหมด 17 เขตดวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สํานักตรวจสอบภายในมีพนักงาน 2 คน
อนึ่ง บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดทําการประเมินและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยเปนสวนหนึ่งของแผนการตรวจสอบบัญชีประจําป โดยไดเสนอ
1

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เปนองคกรเอกชนในสหรัฐอเมริกา จัดตั้ง
ขึ้นในป 1985 เพื่อทํางานพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงิน (รวมถึงงบการเงินตางๆ) โดยใหความสําคัญกับ จริยธรรมทางธุรกิจ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลกํากับกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยมี คณะกรรมการศึกษาการรายงาน
ทางการเงินอันเปนเท็จแหงชาติ (National Commission on Fraudulent Financial Reporting) เปนผูใหการสนับสนุน
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รายงานขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตอบริษัทฯ โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอการแสดง
ความเห็นตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอสังเกต/ ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหาร/ การดําเนินการปรับปรุงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ควรจัดใหมีการตรวจนับสินทรัพยถาวรอยางนอยปละ 1 บริษัทฯ จะเริ่ มจั ดให มีก ารตรวจนั บสินทรั พยถาวรประจํ าป ในป
ครั้ งและจัดเก็บหลักฐานการตรวจนั บเพื่ อใหสามารถตรวจสอบ บัญชี 2554 โดยมีพนักงานแผนกพัสดุ และพนักงานแผนกบัญชี
ยอนหลังได
รวมในทีมตรวจนับ เอกสารการตรวจนับจะตองไดรับการอนุมัติ
โดยผูบริหารสายงานบัญชีและการเงินหรือเทียบเทา
บริษัทฯ ควรจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพยที่นําไปค้ําประกันวงเงิน บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให ฝ า ยบั ญ ชี /การเงิ น เป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
สินเชื่อ เพื่อลดเวลาในการคนหาขอมูล
ทะเบียนคุมสินทรัพยที่นําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตามที่ผูสอบ
บัญชีแนะนํา โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2553
บริษัทฯ ควรจัดใหมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินเดือนเปรียบเทียบ บริษัทฯ เห็นวาการกระทบยอดดังกลาวเปนการควบคุมภายในที่ดี
กับเดือนกอนเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นลดลงของจํานวนพนักงาน/ บริษทั ฯ เริ่มใหมีการกระทบยอดเงินเดือนตามที่ผูสอบบัญชีแนะนํา
อัตราเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปในการอนุมัติจายเงินเดือนในแตละ โดยเริม่ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 เปนตนไป
เดือน
บริ ษั ท ฯ ควรจั ด ให มี ก ารส ง หนั ง สื อ ยื น ยั น ยอดรายการระหว า ง บริษัทฯ จะเริ่มสงหนังสือยืนยันรายการระหวางบริษัทและบุคคลที่
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกันที่เกิดขึ้นระหวางงวด
เกี่ยวของกันตั้งแตเดือนธันวาคม 2553
บริ ษั ท ฯ ควรมี น โยบายที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ เงิ น ทดรองจ า ยและ บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับเงินทดรองจายในแตละประเภท ซึ่งได
กําหนดระยะเวลาที่พนักงานจะตองสงคืนและชําระบัญชีเงินทด กําหนดระยะเวลาการสงคืนและชําระบัญชีตามความเหมาะสมของ
รอง
เงินทดรองแตละประเภท ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 บริษัทฯ จะจัด
ใหมีการตรวจสอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอ
บริษัทฯ ควรจัดใหมีการปรับปรุงบัญชีรายไดรับลวงหนาสําหรับ บริ ษั ท ฯ จะปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายได รั บ ล ว งหน า ตามที่ ผู ส อบบั ญ ชี
สินคาที่ยังไมไดสงมอบทุกสิ้นเดือน
เสนอแนะ โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2553 เปนตนไป
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