10. การควบคุมภายใน
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ
(1) องคกรและสภาพแวดลอม
(2) การบริหารความเสี่ยง
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
(5) ระบบการติดตาม
ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัท มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวน ที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงมีระบบ
การตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
10.2 ขอสังเกตของผูสอบบัญชีสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทสอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทไดเขาประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชีของบริษัท เพื่อติดตามการแกไขประเด็นปญหาที่พบจากการตรวจสอบบัญชีประจําป 2554 และได
นําเสนอรายงานขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งมีประเด็นสําคัญโดยสรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูส อบบัญชี

การดําเนินการของบริษทั

สินคาคงเหลือ
- บรรจุภัณฑของบริษัทจํานวน 2.99 ลานบาทที่จัดสงให
บริษัทอื่นเพือ่ บรรจุเปนสินคาสําเร็จรูปแลวสงกลับคืนมาให
บริษัท ซึ่งบริษัททําการบันทึกบัญชีโดยการตัดบรรจุภัณฑ
ดังกลาวออกจากคลังสินคาและบันทึกเปนตนทุนขายเมื่อ
จัดสงบรรจุภัณฑออกไป ซึง่ ตามขอเท็จจริงแลว บรรจุ
ภัณฑดังกลาวยังคงถือเปนสวนหนึง่ ของสินคาคงเหลือ ณ
วันสิ้นงวด การบันทึกบัญชีดวยวิธดี ังกลาวอาจสงผลบัญชี
สินคาคงเหลือ (บรรจุภัณฑ) มีมูลคาต่ําไปและบัญชีตนทุน
ขายมีมูลคาสูงไป อยางไรก็ตาม บริษัทไดปรับปรุงรายการ
ดังกลาวแลวในงบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2554

- บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ
ระหวางทางแลว โดยจัดทํารายงานเพื่อการตรวจสอบทุก
เดือน และนํายอดคงเหลือดังกลาวมาบันทึกบัญชีในงบ
การเงินในการปดบัญชีทุกสิ้นงวด เพื่อใหการบันทึกบัญชี
เปนไปอยางถูกตอง
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ขอสังเกตของผูส อบบัญชี
การจดทะเบียนสาขา
- ขอมูลในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ณ 31 ธันวาคม
2554 บริษัทมิไดทําการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนสาขาให
เปนขอมูลปจจุบนั
ระบบควบคุมการจายเงินและการบันทึกบัญชี
- การบันทึกเช็คจาย:
บริษัทบันทึกการจายเช็คเมื่อมีการจัดทําเช็ค และบันทึก
ลางเช็คจายเมื่อมีผูมารับเช็ค โดยทุกสิ้นเดือนบริษัทมิได
จัดทํารายงานกระทบยอดเช็คจายคงเหลือที่ยังไมมีผูมารับ
- การอนุมัติการจาย:
การจายเงินคาสินคาให supplier บางรายการไมมีผูตรวจ
สอบกอนการจายชําระตามเอกสารใบเตรียมจายเงิน
- การจัดทําเช็ค:
การจายเช็คบางฉบับไมมีการทํา A/C Payee หรือขีดครอม
ผูถือบนนตัวเช็ค

การดําเนินการของบริษทั
- บริษัทไดทําการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนสาขากับกระทรวง
พาณิชยใหเปนปจจุบันแลว และจะทําการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอเพื่อมีการเปดสาขาเพิ่ม

- บริษัทไดจัดทํารายงานกระทบยอดเช็คจายคงเหลือทีย่ ังไมมีผู
มารับ เพื่อลงบัญชีเปนตั๋วเงินจายเรียบรอยแลว

- บริษัทไดจัดใหมีการสอบทานขอมูลกอนการอนุมัติจายแลว
ตามขั้นตอนการวางบิลและจายเช็ค
- บริษัทไดจัดใหมีการควบคุมเช็คเปลาทุกฉบับ โดยทํา A/C
Payee กอนนําไปใชเรียบรอยแลว

10.3 นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ โดยใหสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได โดยบริษัทไดมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่สําคัญอยาง
เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีการแบงแยกอํานาจหนาที่การดําเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance)
อยางไรก็ตาม เพื่อใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงตอเนื่องในระยะยาว ในชวง
ปลายป 2553 บริษัทจึงไดแตงตั้งผูมีความรูความสามารถ ซึ่งไดแก บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ซึ่งมีประสบการณในการเปนผู
ตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง ใหผูตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งแตงตั้ง นางสาวหัสยา ใจบูชาศักดิ์ ซึ่งเปน
ผูบริหารของ บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการกรรมการตรวจสอบ นําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน
10.4 ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน
ในชวงป 2554 ตอเนื่องถึงป 2555 บริษัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชั่น จํากัด ไดทําการประเมินความเสี่ยงของระบบการดําเนินงานของ
บริษัท นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และวางแผนการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาเขาตรวจตามลําดับผลกระทบที่มีตอการ
ดําเนินกิจการ โดยทําการเขาตรวจสอบกระบวนการหลักที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินกิจการกอน ซึ่งแผนการตรวจสอบ
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ทั้งนี้ ในชวงเวลาดังกลาว ผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจํานวน 6 กระบวนการหลัก ไดแก (1)
กระบวนการขายและการตลาด (2) กระบวนการบริหารคลังสินคา (3) กระบวนการจัดซื้อ (4) กระบวนการจัดการระบบขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (5) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และ (6) กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร โดยผูตรวจสอบภายในมีความเห็น
วาบริษัทไดมีการกําหนดแนวทางควบคุมภายในซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการ
จัดทําคูมือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Work procedure) ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานอยางเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยก
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อํานาจหนาที่อยางเหมาะสม มีการจัดทําผังทางเดินเอกสาร (Flow chart) ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางาน รวมทั้งไดมีการประกาศ
อํานาจอนุมัติไวอยางครบถวน
อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในไดทําการประเมินจุดที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แกไขตอบริษัท ซึ่งบริษัทไดใหความสําคัญในการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาว โดยผูตรวจสอบภายไดทําการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในรวมทั้งความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขของบริษัทตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) กระบวนการขายและการตลาด
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการขายและการตลาดครั้งแรกในชวงเดือนมีนาคม 2554 ซึ่งไดใหความเห็นวาบริษัทได
มีการกําหนดการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการขายและการตลาด ซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
o

บริษั ทจัดทําประมาณการยอดขายสิ นคารายเดือ นของแตละสาขาและประมาณการในภาพรวม เพื่ อควบคุม การ
ปฏิบัติงานดานการขายใหบรรลุวัตถุประสงคการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใชเปนตัวชี้วัดในการดําเนินงาน

o

มีการจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับกระบวนการขายเปนลายลักษณอักษร เชน โครงการรับประกันความพึง
พอใจของลูกคา การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในแตละเดือน การกําหนดราคาขาย และหลักเกณฑการใหสวนลด เปน
ตน

o

มีการใชโปรแกรม C-Smile ชวยในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท เชน การขายสินคา การบริหารคลังสินคา และการ
บันทึกบัญชี เปนตน

o

มีการใชโปรแกรม POS (Point of Sales) ชวยในกระบวนการขายสินคาที่หนารานแตละสาขา

o

มีการกําหนดวิธีการและการตรวจสอบการนําฝากเงินสดของแตละสาขาเขาธนาคาร

อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบาง
ประเด็น ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง และผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจติดตามผลการปรับปรุงตามขอแนะนํา
ในเดือนมกราคม 2555 และเดือนเมษายน 2555 โดยมีบางประเด็นที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่ม ซึ่งบริษัทไดทําการปรับปรุงแกไขแลว โดย
สรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
ในการเปดบิลขายสินคาใหกับพนักงาน เชน คาสินคา คาชุด
ฟอรม พบการบันทึกบัญชีไมถกู ตองตามงวดบัญชี เนื่องจาก
ฝายการเงินจัดทําใบเสร็จรับเงินใหพนักงานในเดือนถัดไป

การดําเนินการของบริษทั
บริษัทไดจัดทําใบเสร็จรับเงินไดถูกตองตรงกับงวดทีม่ ีรายการ
เกิดขึ้นแลว รวมทั้งไดมีเพิ่มการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง
การหักเงินคาสินคาและคาชุดฟอรมของพนักงาน ใหมีผลบังคับ
แลว

บริษัทไมมีการกําหนดอํานาจอนุมตั ิในใบกํากับภาษี โดย
ใบกํากับภาษีไมมีการลงนามในชอง “ผูรับมอบอํานาจ” และไม
สามารถตรวจสอบการอนุมัติในใบกํากับภาษีแตละประเภทได
และจัดทําใบกํากับภาษีไมถูกตอง

บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบของใบกํากับภาษีแลว และไดมีการ
กําหนดอํานาจอนุมัติในใบกํากับภาษีแลว อยางไรก็ตาม พบวา
อํานาจอนุมัติดังกลาวยังไมเหมาะสมกับการดําเนินงานจริง จึงได
ปรับปรุงการกําหนดอํานาจอนุมัติใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การใหสวนลดแกลูกคาไมเปนไปตามหลักเกณฑการใหสวนลด บริษัทมีความเห็นวากรณีดังกลาวเปนความรับผิดชอบของบริษัทที่
โดยกรณีดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากลูกคาสั่งซื้อสินคาในจํานวนที่ ไมสามารถจัดสงสินคาไดตามที่ลูกคาสั่งซื้อ จึงเห็นควรใหสวนลด
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การดําเนินการของบริษทั
จะไดสวนลดตามหลักเกณฑ แตบริษัทไมสามารถจัดสงสินคา ตอลูกคาตามจํานวนที่ลูกคาสั่งซื้อ และไดดําเนินการแกไขระเบียบ
ใหไดครบเนื่องจากสินคาขาด แตลูกคายังคงไดสวนลดตาม ปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑการใหสวนลดใหสอดคลองกัน
จํานวนที่สั่งซื้อ
การเรียกเก็บคาบริการจากแฟรนไชส ไมเปนไปตามขอกําหนด
ในสัญญาแฟรนไชส โดยมีทงั้ ที่เรียกเก็บมากและนอยกวาที่ระบุ
ไวในสัญญา รวมทั้งมีการเรียกเก็บเงินคาสินคาของคูสัญญา
แฟรนไชส 2 รายในนามบุคคลธรรมดา

บริษัทไดดําเนินการแกไขการเรียกเก็บเงินจากแฟรนไชสใหเปนไป
ตามสัญญาแลวตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 นอกจากนีไ้ ดปรับปรุง
การเรียกเก็บเงินคาสินคาใหเปนการเก็บเงินจากคูสัญญาแฟรน
ไชสทั้งหมด

มีการตรวจพบสินคาบางรายการ ซึง่ บริษัทไมไดทําการปรับปรุง
ราคาขาย เมื่อตนทุนในการซื้อเปลีย่ นแปลง

กรณีดังกลาวเปน Standy promotion ซึ่งจัดอยูในสิ่งตกแตงราน
เปนกรณีทปี่ รับราคาไมบอย โดยบริษัทไดเพิ่มขึ้นตอนการปรับปรุง
ราคาในขั้นตอนการปฏิบัติงานเรียบรอยแลว

(2) กระบวนการบริหารคลังสินคา
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการบริหารคลังสินคาครั้งแรกในชวงเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งไดใหความเห็นวาบริษัทได
มีการกําหนดการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการบริหารคลังสินคา ซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
o

บริษัทใชโปรแกรม C-Smile และ POS ในการควบคุมกระบวนการบริหารคลังสินคา รวมทั้งระบบอื่นๆที่เชื่อมตอกัน

o

มีการตรวจนับสินคาคงเหลือทุกสิ้นเดือน

o

การจัดเรียงสินคา มีการกําหนด Location เพื่อระบุตําแหนงของการจัดเก็บสินคาภายในคลัง

o

มีการจัดระบบดานความปลอดภัยในคลังสินนคา ตัวอยางเชน
- หามพนักงานนําสิ่งของเขามาในคลังสินคา มีการจัดลอกเกอรใหพนักงานเก็บของใชสวนตัว มีการตรวจคนตัว
พนักงานกอนเขาออกคลังสินคา
- มีการติดตั้งกลองวงจรปดภายในคลังสินคาและอาคารหลายจุด
- มีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในคลังสินคาและอาคารหลายจุด

o

กําหนดผูรับผิดชอบภายในคลังสินคาอยางชัดเจน เชน แบงผูรับสินคา ผูจัดสินคา ผูรับขนสินคาจากหนาราน เปนตน

o

มีการใชเ ครื่ อ งสแกนเนอร ชวยในการจั ดสิ นค า โดยใชวิ ธีก ารสแกนบารโ คดสิ นค า เพื่ อความถู กต องและลดความ
ผิดพลาดในการจัดเก็บสินคา เปนตน

ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบางประเด็น ซึ่ง
บริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง และผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจติดตามผลการปรับปรุงตามขอแนะนําในเดือน
มิถุนายน 2555 โดยมีบางประเด็นที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่ม ซึ่งบริษัทไดทําการปรับปรุงแกไขแลว โดยสรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
บริษัทมีการสั่งซื้อบรรจุภัณฑจากตางประเทศ โดยทีบ่ รรจุ
ภัณฑดังกลาวจะถูกจัดสงไปยังโรงงานผูผลิตโดยตรง และ
บริษัทจะบันทึกรับสินคาเมื่อจายเงินครบถวนโดยไมไดจัดเก็บ

การดําเนินการของบริษทั
บริษัทมีการยืนยันยอดคงเหลือของบรรจุภัณฑกับโรงงานผลิตทั้ง
ในและตางประเทศแลว อยางไรก็ตาม กระบวนการดังกลาวสงผล
ใหโรงงานผูผลิตบางรายปฏิเสธทีจ่ ะเก็บบรรจุภัณฑใหกับบริษัท
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เอกสารยืนยันวาไดมีการจัดสงสินคาถึงโรงงานผลิตแลว และ
ไมมีการยืนยันยอดคงเหลือของบรรจุภัณฑที่เก็บไวที่โรงงาน
ผูผลิต ซึ่งอาจทําใหยอดสินคาคงคลังที่บริษัทบันทึกบัญชีไม
ตรงกับยอดสินคาคงเหลือที่เก็บอยูท ี่โรงงานผูผลิต

การดําเนินการของบริษทั
เนื่องจากมีการเพิ่มขั้นตอนการทํางาน ดังนั้นบริษัทจึงยกเลิกการ
สงบรรจุภัณฑไปฝากไวที่โรงงานผูผ ลิตทุกรายและควบคุมยอด
บรรจุภัณฑทั้งหมดดวยตนเอง

มีการจัดทําใบรับสินคายอนหลังสําหรับสินคาประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง (Non-cosmetic) โดยเกิดขึ้นในกรณีมีการสั่งซื้อ
เรงดวน หรือจัดซือ้ สินคากอนการจัดทําใบสั่งซื้อ

บริษัทไดทําการปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานในการซื้อ Noncosmetic ใหม เพื่อแกไขปญหาดังกลาวเรียบรอยแลว

พบ 1 รายการที่มีการใหรหัสสินคาในสูตรการผลิต ไมตรงกับ กรณีที่ตรวจพบเปนผลิตภัณฑที่เพิ่งมีการเปลี่ยนรหัสสินคาใหม ทํา
รหัสในใบสั่งซื้อ ซึ่งอาจทําใหการบันทึกตนทุนสินคาสําเร็จรูป ใหพนักงานเกิดความสับสน โดยบริษัทจะดําเนินการกําชับ
เกิดความคลาดเคลื่อน
พนักงานและใหมกี ารตรวจสอบใบสั่งผลิตและรหัสสินคาอีกครั้ง
เพื่อปองกันความผิดพลาดกรณีดังกลาว
ไมพบการติดตามทวงถามบรรจุภัณฑจากโรงงานผลิต สําหรับ
ใบสั่งผลิตที่ยกเลิก

บริษัทไดจัดทําหลักเกณฑและขั้นตอนการยกเลิกใบสั่งผลิต พรอม
เรียกคืนวัตถุดิบที่ถูกตัดเบิกออกไปแลวเพื่อทําการรับคืนมาใน
ระบบแลว

(3) กระบวนการจัดซื้อ
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อในชวงเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งไดใหความเห็นวาบริษัทไดมีการกําหนดการ
ควบคุมภายในสําหรับกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
o

มีการจัดทํานโยบายการจัดซื้อจัดหาขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร

o

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (Non-cosmetic)
ขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

o

มีการใชโปรแกรม C-Smile ซึ่งเปน Enterprise Resource Management (ERP) ชวยในกระบวนการจัดซื้อ เชน ขั้นตอน
การเปดใบสั่งซื้อ การบันทึกบัญชีในแตละขั้นตอนของการรับสินคา การบันทึกเจาหนี้และการจายชําระเงิน เปนตน

o

กําหนดใหมีการประเมินผลผูขายอยางนอยปละครั้ง

ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบางประเด็น ซึ่ง
บริษัทไดดําเนินการแกไขปรับปรุงอยางตอเนื่อง และผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจติดตามผลการปรับปรุงตามขอแนะนําในเดือน
สิงหาคม 2555 โดยมีบางประเด็นที่ไดใหขอเสนอแนะเพิ่ม ซึ่งบริษัทไดทําการปรับปรุงแกไขแลว โดยสรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
การดําเนินการของบริษทั
ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และการควบคุ ม กําหนดใหฝายจัดซื้อติดตามรายการสั่งผลิต และมีรายงาน Work
ติดตามรายการใบสั่งผลิต ทําใหมีใบสั่งผลิตคงคางปลาย in Process ซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งผลิตคงคางได
รายการ
ควรมีการแบงแยกหนาที่งาน ระหวางงานธุรการและงานจัดซื้อ บริษัทไดแยกหนาที่และผูรับผิดชอบงานธุรกิจและงานจัดซื้อจาก
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การดําเนินการของบริษทั
กันเรียบรอยแลว รวมทั้งไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอกั ษร

ควรกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดจางผูรบั เหมา
ตกแตงรานใหชัดเจนและเปนลายลักษณอกั ษร

ไดมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดจางผูรับเหมา
ตกแตงรานอยางเปนลายลักษณอกั ษรเรียบรอยแลวตั้งแตเดือน
มีนาคม 2555 โดยไดมีการปรับปรุงใหครอบคลุมยิ่งขึ้นในเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาการสงเอกสารและการติดตามเอกสารตาม
คําแนะนําเพิ่มเติมของผูตรวจสอบภายใน

(4) กระบวนการจัดการระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการจัดการระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในชวงเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งไดให
ความเห็นวาบริษัทไดมีการกําหนดการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการจัดการระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถชวย
ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
o

บริษัทจัดใหมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคูมือการปฏิบัติงานฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

o

มีการซื้อลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายสําหรับ ระบบปฏิบัติการ (Operation system) ที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร

o

มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลในโปรแกรม C-Smile สําหรับแตละตําแหนงงาน

o

มีการจัดทําแผนสํารองภาวะฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Contingency Plan for Information Technology
System)

o

มีการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่หอง server เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูล

o

มีการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการสนับสนุนผูใชระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบางประเด็น ซึ่ง
บริษัทไดทําการแกไขปรับปรุงแลว โดยสรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
ยังไมมีการจัดทําเอกสาร “การบริหารจัดการสิทธิการใชงาน
ระบบและรหัสผาน” ขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร แมวา
ในทางปฏิบัติจะมีการดําเนินการแลว แตการที่ไมมีเอกสาร
ดังกลาวทําใหไมสามารถตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไป
อยางถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม

การดําเนินการของบริษทั
บริษัทดําเนินการจัดทําเอกสารดังกลาวรวมทั้งคูมือเกี่ยวกับการใช
งานคอมพิวเตอรเบื้องตนเพื่อแจกใหกับพนักงานเรียบรอยแลว

ยังมิไดมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการสํารอง
ขอมูล ทําใหระยะเวลาในการสํารองขอมูลยังไมตรงกัน

บริษัทไดเพิ่มเติมขั้นตอนปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาวแลว
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(5) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑในชวงเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งไดใหความเห็นวาบริษัทไดมีการ
กําหนดการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
o

มีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงานสําหรับฝายพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

o

มีการกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการคัดเลือกผลิตภัณฑจากยอดขายทั้งป เพื่อใชในการประเมินผลิตภัณฑวาจะสั่ง
ผลิตเพิ่มหรือวาจะหยุดการขายแลวทําการพัฒนาผลิตภัณฑตัวใหมมาแทน

o

จัดใหมีนโยบายการคัดเลือกผลิตภัณฑ โดยทําแผนการออกผลิตภัณฑใหมประจําป และนําเสนอผูบริหารอนุมัติ

o

มีกระบวนการติดตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑทุกครึ่งป

ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบางประเด็น ซึ่ง
บริษัทไดทําการแกไขปรับปรุงแลว โดยสรุปดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
ควรปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ปจจุบัน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานยังไมไดกลาวถึงรายละเอียดขั้นตอน
ยอยตางๆ และมีบางสวนที่ยังไมเปนปจจุบัน

การดําเนินการของบริษทั
บริษัทดําเนินการแกไขปรับปรุงคูมอื ปฏิบัติงานตามขอแนะนํา
เรียบรอยแลว

พบ 1 รายการวาสูตรการผลิตในระบบงาน C-Smile แตกตาง
จากรหัสสินคาในใบสั่งซื้อ

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑไดเพิ่มขึ้นตอนการทํางาน กรณีการ
เปลี่ยนแปลงสูตรผลิตหรือสวนประกอบอื่นๆใหฝายจัดซื้อเขาไป
แกไขขอมูลไดถกู ตอง ซึ่งไดปฏิบัติเรียบรอยแลว นอกจากนี้บริษัท
ไดมีการตรวจเช็คสําหรับผลิตภัณฑอื่นวาสูตรการผลิตในระบบและ
รหัสสินคาในใบสั่งซื้อถูกตองตรงกัน

(6) กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร
ผูตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบกระบวนการบริหารสินทรัพยถาวรในชวงเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งไดใหความเห็นวาบริษัทไดมี
การกําหนดการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร ซึ่งสามารถชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
o

มีการกําหนดนโยบายสินทรัพยถาวร และขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินทรัพยขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร

o

จัดใหมีโปรแกรมบัญชีชวยในการบันทึกบัญชีและการคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพย

o

กําหนดใหมีการใหรหัสทรัพยสินแตละประเภทอยางชัดเจน และติดรหัสทรัพยสินที่ทรัพยสินเพื่อความถูกตองของ
ทรัพยสินแตละรายการ

o

กําหนดใหมีแฟมทรัพยสินรายสาขา เพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับทรัพยสินของสาขาแตละรายการ เปนตน

o

กําหนดใหมีการตรวจนับทรัพยสินของบริษัทปละ 1 ครั้ง

ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไมไดรับการจัดการอยางเหมาะสมบางประเด็น ซึ่ง
บริษัทไดทําการแกไขปรับปรุงแลว โดยสรุปดังนี้
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ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
การดําเนินการของบริษทั
ควรปรับปรุงนโยบายสินทรัพยถาวรใหเปนปจจุบัน เพื่อให
บริษัทดําเนินการปรับปรุงนโยบายสินทรัพยถาวรรวมทั้งกําหนดคํา
ครอบคลุมการใหรหัสทรัพยสินทุกรายการ และควรกําหนดคํา จํากัดความใหชัดเจนยิ่งขึ้นเรียบรอยแลว
จํากัดความของทรัพยสินใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพือ่ ใหพนักงานใชเปน
แนวทางในการจัดประเภททรัพยสิน
ควรมีการปรับปรุงทะเบียนทรัพยสนิ เนือ่ งจากควรมีแยกรหัส
สินทรัพยใหชัดเจนยิ่งขึ้น

บริษัทไดตรวจนับทรัพยสินอีกครั้งเพื่อจัดประเภทรายการและรหัส
ใหถูกตอง และไดดําเนินการปรับปรุงทะเบียนทรัพยสินเรียบรอย
แลว โดยผูตรวจสอบภายในทําการสุมตรวจที่สํานักงานใหญพบวา
มีการติดรหัสครบถวน

ควรเพิ่มเติมการกําหนดขั้นตอนการสงซอม และติดตาม
ทรัพยสินที่สงซอม

บริษัทไดปรับปรุงขั้นตอนการสงซอมทรัพยสินใหครอบคลุมในสวน
ของการบันทึกสถานะในระบบงาน การติดตามทรัพยสิน เปนตน
โดยทรัพยสินที่อยูร ะหวางสงซอมจะอยูในความรับผิดชอบของฝาย
ซอมบํารุง
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