บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

10. การควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยให้กำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยบริ ษทั มีคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่ สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิ ภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
บริ ษทั ว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ได้แก่ บริ ษทั เอส.ซี . กำรบัญชี และที่ปรึ กษำ
ทำงธุ รกิจ (1995) จำกัด (“ผูต้ รวจสอบภำยใน”) ให้ทำหน้ำที่เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อทำหน้ำที่
ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั เป็ นรำยไตรมำส และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ข้อสังเกต ควำมเห็น ข้อเสนอแนะที่
ตรวจพบ รวมทั้งติดตำมกำรดำเนินกำรแก้ไขของบริ ษทั จำกกำรเสนอแนะตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยรำยงำนตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและสำเนำรำยงำนต่อฝ่ ำยบริ หำรที่เกี่ยวข้องเป็ นประจำทุกไตรมำส ในกำรรำยงำนจะมีรำยงำน
กำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดและสรุ ปรำยงำนเพื่อผูบ้ ริ หำร (Executive Summary) ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่อ
สรุ ปผลกำรตรวจสอบภำยในต่อที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกไตรมำส ในกำรนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจจะให้ควำมเห็นและคำแนะนำเพื่อ กำรปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น ในกรณี ที่เห็นว่ำ
สมควรปรับปรุ งเพื่อควำมเหมำะสม รัดกุมยิง่ ขึ้น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำน
เข้ำร่ วมประชุม คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ประเมินระบบควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำร และกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมตั ิแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำม
ข้อมูลจำกผูต้ รวจสอบภำยในของบริ ษทั จำกกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ทั้ง 5 ด้ำน คือ
องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ข้อมูล และระบบติดตำม
คณะกรรมกำรบริ ษทั มี ควำมเห็ นว่ำ บริ ษทั มี ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ เพียงพอและ
เหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในสำหรับเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั อันเกิดจำกกำร
ที่ผบู ้ ริ หำรนำไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจเพียงพอได้
ในปี 2555 ที่ผำ่ นมำ ผูต้ รวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อให้มนั่ ใจว่ำได้
มีกำรปฏิบตั ิตำมระบบบัญชีและควบคุมภำยในต่ำงๆ ที่บริ ษทั ได้วำงไว้อย่ำงสม่ำเสมอและมีประสิ ทธิ ภำพ โดยผูต้ รวจสอบ
ภำยในได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยกำรศึ กษำ วิเครำะห์ เปรี ยบเที ยบ สอบทำน สอบถำม
สังเกตกำรณ์ ในขั้นตอนกำรปฏิ บัติงำน และตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ทำกำรตรวจสอบ หลังจำกนั้นได้สรุ ป
ประเด็นข้อหำรื อร่ วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อพิจำรณำปั ญหำและวิธีกำรปรับปรุ งแก้ไขจน
ได้ขอ้ สรุ ปซึ่งเห็นชอบร่ วมกัน เพื่อที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้นำมำปรับปรุ งแก้ไข โดยผูต้ รวจสอบภำยในจะมีกำรติดตำม
ผลกำรแก้ไขปรับปรุ งต่อไป รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน
รำยงำนกำรติดตำมผล (Follow Up) สำหรับไตรมำสที่ 1 - 3 ปี 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
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รอบการตรวจสอบ
ไตรมำสที่ 1/2555
(มกรำคม - มีนำคม 2555)
- รำยงำนกำรตรวจสอบวันที่
30 เมษำยน 2555
- รำยงำนกำรติดตำมผลวันที่
17 พฤศจิกำยน 2555

-

ไตรมำสที่ 2/2555
(เมษำยน - มิถุนำยน 2555)
- รำยงำนกำรตรวจสอบวันที่ 7,13, 20 กรกฎำคม 2555
- รำยงำนกำรติดตำมผลวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2555
-

ธุรกรรมทีต่ รวจสอบ
บริษัท /บริษัทย่ อย
วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน บริ ษทั และ Mono Gen
กำรตรวจสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง
บริ ษทั และ Mono Gen
กำรตรวจนับเงินสด
บริ ษทั
กำรตรวจสอบระบบสิ นทรัพย์ถำวร
Mono Gen
กำรตรวจสอบสั ญ ญำระบบ Reservation
Mono Travel
System
กำรตรวจสอบระบบแผนก Sale Team และ
บริ ษทั
แผนก Business Development
กำรควบคุม ภำยในแผนก Mobile Business
Mono Info*
และ Internet Business
กำรสอบทำนงบกำรเงิ นที่ เกี่ ยวกับรำยกำรที่ บริ ษทั , Mono Gen,
เกี่ยวโยงกัน
Mono Travel และ
Mono Ent
กำรตรวจสอบวงจรรำยได้ (ขำย/รั บเงิ น ) /
บริ ษทั และ
กำรควบคุมภำยใน
Mono Travel
กำรตรวจสอบแผนก Business Development
บริ ษทั
กำรตรวจสอบวงจรลงทุน / กำรควบคุม
Mono Gen
ภำยใน
กำรตรวจสอบระบบเงินเดือน
Mono Gen
วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน
Mono Ent และ
Mono Info

- ระบบกำรจ่ำยเงินทดรอง (Advance)
ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ โดยภาพรวมบริษัทและบริษัทย่ อยมีระบบการควบคุม
ภายในทีด่ ี มีการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในโดยสมา่ เสมอ และผลการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

* ประเด็นการตรวจสอบภายในของ Mono Info เรื่ องการสารองข้ อมูล (Back Up)
นอกสถานที่ (Disaster Recovery Site)
ผลกระทบ
- เกิดควำมเสี ยหำยและสูญเสี ยข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรสำรองข้อมูลนอกสถำนที่
กำรปรับปรุ งของบริ ษทั
- บริ ษทั จะพิจำรณำสถำนที่เพื่อใช้เป็ นศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site)
กำรติดตำมผลของผูต้ รวจสอบภำยใน
- บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงพิจำรณำสถำนที่เพื่อใช้เป็ นศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site)
อย่ างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่ าโดยภาพรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมี
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในโดยสมา่ เสมอ และ
ผลการปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

Mono Indo และ
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รอบการตรวจสอบ

ธุรกรรมทีต่ รวจสอบ
- กำรตรวจสอบควำมมีตวั ตนของกิจกำร

ไตรมำสที่ 3/2555
(กรกฎำคม - กันยำยน 2555)
- รำยงำนกำรตรวจสอบวันที่
25 ตุลำคม 2555
- รำยงำนกำรติดตำมผลวันที่
17 พฤศจิกำยน 2555

- วงจรจัดหำเงิน / กำรควบคุมภำยใน
- กำรตรวจสอบระบบสิ นทรัพย์ถำวร

บริษัท /บริษัทย่ อย
Mono Korea
Mono Film และ
Mono Production
บริ ษทั
บริ ษทั , Mono Travel
และ Mono Indo
บริ ษทั

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)

** ประเด็นการตรวจสอบภายในของ Mono Info โดยระบบรั กษาความปลอดภัยยังไม่
ครอบคลุมความปลอดภัยของข้ อมูลระบบงาน เช่ น ผู้ใช้ สามารถนาข้ อมูลภายนอกมาใช้
หรื อนาข้ อมูลบริ ษัทออกไปจากฐานข้ อมูลในโปรแกรมระบบงานบัญชี ของบริ ษัทได้ ถ้ า
ผู้ใช้ นั้นมีสิทธิ์ เพียงพอ
- กำรตรวจสอบคดีควำมหรื อเรื่ องที่อยูร่ ะหว่ำง
ผลกระทบ
กำรฟ้ องร้อง
- ข้อมูลที่จดั เก็บอยูใ่ นระบบคอมพิวเตอร์อำจถูกนำไปใช้งำนหรื อเปลี่ยนแปลงโดยผู ้
- กำรตรวจสอบระบบเงินเดือน
บริ ษทั , Mono Travel
ที่ไม่ได้รับอนุญำต
Mono Info, Mono Indo
- ข้อมูลของบริ ษทั อำจถูกทำสำเนำไปเปิ ดเผยและใช้งำนไม่เหมำะสม
และ Mono Korea
ข้อเสนอแนะ
- วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน
Mono Travel
- ควรแบ่งแยกสถำนที่ปฏิบตั ิงำนให้ชดั เจน และปลอดภัยไม่มีผอู ้ ื่นเข้ำมำได้
- ระบบกำรจ่ำยเงินทดรอง (Advance)
Mono Travel
- กำหนดสิ ทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและโปรแกรมอย่ำงเข้มงวดตำมหน้ำที่งำนที่เกี่ยวข้อง
- กำรตรวจสอบวงจรรำยได้ (ขำย/รั บเงิ น ) / Mono Info, Mono Ent,
เท่ำนั้น
กำรควบคุมภำยใน
Mono Indoและ Mono
- กำรทำสำเนำข้อมูลสำคัญของระบบงำนสำคัญต่ำงๆของบริ ษทั ควรได้รับอนุญำต
Korea
จำกผูม้ ีอำนำจอนุ มตั ิก่อนทำสำเนำข้อมูลสำคัญและมี Log file ควบคุมกำรทำ
- กำรตรวจสอบระบบงำนและกำรจัดทำบัญชี
Mono Ent
รำยกำรที่สำมำรถทรำบและติดตำมผูใ้ ช้ ได้ทนั ที
- ระบบกำรออกกองถ่ ำ ย และระบบกำรรั บ
Mono Gen
กำรปรับปรุ งของบริ ษทั
นำงแบบ นักแสดง
- ปั จจุบนั โปรแกรมระบบงำนทำงบัญชีของบริ ษทั ได้มีกำรกำหนดให้ผใู ้ ช้งำนที่ มี
วงจรรำยได้ของแผนกจำหน่ำย ระบบกำร
Mono Gen
สิ ทธิ์สำมำรถใช้งำนได้เท่ำนั้น
กระจำยสิ นค้ำและกำรจัดส่งสิ นค้ำ ระบบกำร
- ปั จจุบนั ได้มีกำรสร้ำง User account ของผูใ้ ช้เป็ นชื่ อรำยบุคคลเพื่อที่จะสำมำรถ
ส่งคืน ระบบกำรรับคืน ระบบกำรรับเงินของ
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ธุรกรรมทีต่ รวจสอบ
กำรจัดจำหน่ำยหนังสื อและพ็อคเก็ตบุ๊ค
- ระบบธุรกิจกำรขำยสิ นค้ำบนเว็บไซต์
- กำรตรวจสอบแผนก IT Support

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

บริษัท /บริษัทย่ อย
Mono Travel
Mono Info **

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ตรวจสอบย้อนหลังได้วำ่ ใครเข้ำมำทำอะไรเมื่อไรได้
- ปั จจุบนั โปรแกรมได้รองรับกำรกำหนดสิ ทธิ์แยกตำมรำยผูใ้ ช้และมีกำรดำเนิ นกำร
ใช้งำนแล้ว
- เรื่ องกำรป้ องกันกำรทำสำเนำออกไปใช้ภำยนอก จะมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. กำหนดข้อมูลไหนบ้ำงที่ สำคัญที่ จะไม่อนุ ญำตให้ทำสำเนำได้ และปิ ดกำรให้
สิ ทธิ์กบั ผูใ้ ช้ทุกคนยกเว้นผูท้ ี่ได้รับสิ ทธิ์เท่ำนั้น
2. ในกรณี จำเป็ นต้องกำรสำเนำข้อมูลสำคัญออกไปใช้จะต้องขออนุมตั ิ เสี ยก่อน
แล้วให้ผมู ้ ีสิทธิ์ได้รับมอบหมำยดึงข้อมูลออกมำได้เท่ำนั้น
3. ระยะเวลำดำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2 ภำยใน 2 เดือน
กำรติดตำมผลของผูต้ รวจสอบภำยใน
- ปั จจุบนั โปรแกรมระบบงำนทำงบัญชีของบริ ษทั ได้มีกำรกำหนดให้ผใู ้ ช้งำนที่ มี
สิ ทธิ์สำมำรถใช้งำนได้เท่ำนั้น
- ปั จจุบนั ได้มีกำรสร้ำง User account ของผูใ้ ช้เป็ นชื่ อรำยบุคคลเพื่อที่จะสำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้วำ่ ใครเข้ำมำทำอะไรเมื่อไรได้
- ปั จจุบนั โปรแกรมได้รองรับกำรกำหนดสิ ทธิ์แยกตำมรำยผูใ้ ช้และมีกำรดำเนิ นกำร
ใช้งำนแล้ว
- บริ ษ ัทอยู่ร ะหว่ำ งด ำเนิ น กำรเรื่ อ งกำรป้ องกัน กำรท ำส ำเนำเอกสำรออกไปใช้
ภำยนอก
ระบบงำนของบริ ษทั ย่อยต่ำงๆ ได้แก่ Mono Gen, Mono Travel และ Mono Info ที่
ผูต้ รวจสอบภำยในมี ข ้อเสนอแนะให้ดำเนิ น กำรแก้ไ ขปรั บปรุ ง ได้ดำเนิ น กำรแก้ไ ข
เรี ยบร้อยแล้ว
อย่ างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่ าโดยภาพรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมี
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รอบการตรวจสอบ

ธุรกรรมทีต่ รวจสอบ

บริษัท /บริษัทย่ อย

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการปฏิบัตติ ามระบบการควบคุมภายในโดยสมา่ เสมอ และ
ผลการปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในสำหรับไตรมำสที่ 3 ปี 2555 ซึ่ งนำเสนอโดยผู ้
ตรวจสอบภำยในแล้ว และให้ควำมสำคัญกับประเด็นที่ ผตู ้ รวจสอบภำยในตรวจพบ และมีควำมเห็นว่ำ บริ ษทั โมโน ทรำเวล จำกัด ควรมีระบบควบคุมสิ นค้ำคงเหลือเพื่อสำรองสิ นค้ำให้
เพียงพอต่อกำรขำย ทั้งยังเป็ นกำรป้ องกันกำรนำสิ นค้ำที่ไม่ถูกต้องมำจำหน่ำยบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย และบริ ษทั โมโน อินโฟ ซิ สเต็มส์ จำกัด ควรมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ให้
ครอบคลุมควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบงำนต่ำงๆ ตำมคำแนะนำของผูต้ รวจสอบภำยใน

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน
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สรุปรายงานการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 บริ ษทั เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด (“ผูส้ อบบัญชี ”) ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้เสนอรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชี
(Management Letter) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 รำยละเอียด มีดงั นี้
ข้ อสั งเกต
กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
1. รายการปรับปรุ งที่เกิดขึน้ กับบริษัทย่ อย และบริษัทอืน่
จำกกำรตรวจสอบรำยกำรปรั บปรุ งที่เกิ ดขึ้นในรำยกำรกับ
บริ ษทั ย่อย พบว่ำบริ ษทั มีกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุ งรำยกำร
ที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเป็ นกำรปรับปรุ งช่วงไตรมำสที่ 4
ซึ่ งมีผลทำให้ขอ้ มูลแตกต่ำงจำกข้อมูลที่แสดงในงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลค่อนข้ำงมำก
2. การสารองข้ อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
จำกกำรพิ จ ำรณำเกี่ ยวกั บ สภำพแวดล้ อ มของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษั ท กำรส ำรองข้อ มู ล ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และกำรเตรี ยมควำมพร้ อ มในกรณี ฉุกเฉิ น
พบว่ำบริ ษทั ยังไม่มีสถำนที่ปฏิบตั ิงำนสำรอง (DR Site)

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ข้ อเสนอแนะ

บริ ษั ท ควรมี ก ำรศึ ก ษำและวำงแผนเกี่ ย วกั บ
รำยกำรที่ คิ ด และเรี ยกเก็ บ ระหว่ ำ งบริ ษัท ย่ อ ย
เพื่อให้มีกำรบันทึกบัญชีอย่ำงถูกต้องตำมที่เกิดขึ้น
จริ งของรำยได้

ความเห็นของผู้บริหาร

สรุ ปผลการติดตามและปรับปรุ งโดยผู้บริหารของบริษัท

บริ ษทั เห็ นควรศึ กษำและ - บริ ษทั ได้วำงแผนกำรปรั บปรุ งรำยกำรเป็ นรำยไตรมำส ตั้งแต่ ไตรมำสที่
ปรั บปรุ งรำยกำรดังกล่ ำว 2/2555 อำทิ เช่ น ประมำณกำรโบนัส , รำยกำรกับ กิ จ กำรที่ เกี่ ยวข้อ งกัน
เป็ นรำยไตรมำส
เพื่อให้ตวั เลขทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องมำกยิง่ ขึ้น

เพื่ อ ให้บ ริ ษ ัท สำมำรถป้ องกัน ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจ บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำให้ มี บริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรศึกษำในเรื่ องต่อไปนี้
เกิดขึ้นจำกเหตุที่บริ ษทั ไม่สำมำรถกูข้ อ้ มูลกลับมำ สถำนที่ ป ฏิ บ ัติง ำนส ำรอง - ระบบกำรจัดเก็บและสำรองข้อมูล
ได้ บริ ษทั ควรมีกำรจัดเตรี ยมสถำนที่ปฏิ บตั ิงำน (DR Site) ในปี 2555
- ระบบปฏิบตั ิกำรนอกสถำนที่ในกรณี ฉุกเฉิน (DR Site)
สำรองหรื อวิธีกำรอื่นในแผนสำรองที่ใช้กู้ขอ้ มูล
ทั้งนี้ ได้นำเสนอแผนและคณะทำงำนต่อที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้
เพื่อให้กำรดำเนิ นงำนเหล่ำนั้นสำมำรถกลับคืนสู่
ในไตรมำสที่ 3/2555 และคำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วสร็ จในปี 2556
สภำวะปกติอย่ำงรวดเร็ ว และควรมีกำรทดสอบ
ระบบสำรองฉุกเฉินอย่ำงน้อยปี ละครั้ง
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ข้ อเสนอแนะ

3. การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลในระบบอินเตอร์ เน็ต
จำกกำรสอบทำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ระบบ บริ ษ ัท ควรจัดให้มีกำรรั กษำควำมปลอดภัยเป็ น
เครื อ ข่ ำ ยที่ เ ป็ นระบบเปิ ด เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต บริ ษ ัท ยัง ไม่ พิเศษ และควรให้ผใู้ ห้บริ กำรจำกภำยนอกทำกำร
รัดกุมในส่ วนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
สอบทำนกำรควบคุมโดยอิสระอย่ำงต่อเนื่ องเป็ น
ประจำ
บริ ษ ัท ควรมี กำรทดสอบกำรเข้ำสู่ ร ะบบโดยไม่
ยิน ยอม มีกำรตรวจสอบจับกำรบุกรุ ก กำรสอบ
ทำนค่ ำ ติ ด ตั้ง Firewall และกำรสอบทำนกำร
ควบคุมโดยอิสระอื่นๆ

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ความเห็นของผู้บริหาร

สรุ ปผลการติดตามและปรับปรุ งโดยผู้บริหารของบริษัท

บริ ษั ท พิ จ ำรณำให้ มี ก ำร
เพิ่ ม เติ ม ระบบกำรรั ก ษำ
ควำมปลอดภัย ของข้อ มูล
ต ล อ ด จ น ใ ห้ มี ก ำ ร
ตรวจส อบระบ บรั กษ ำ
ข้อมูลโดยสม่ำเสมอ

บริ ษทั ได้วำงนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึง Server ไว้ อำทิ
เช่น
- ไม่อนุญำตให้ทำงำนจำกบ้ำน
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ติดตั้ง Firewall ป้ องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก
- Software/OS patch update เพื่อป้ องกันปัญหำให้นอ้ ยที่สุด
- กำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบ
- เปลี่ยนพำสเวิร์ดเมื่อพนักงำนลำออก
- หัวหน้ำถือรหัสสำคัญและลบสิ ทธิ์ Admin เมื่อลำออก
- ตรวจสอบสิ ทธิในกำรถือรหัสผ่ำนใน Content, programmer ให้รอบคอบ
- มีระบบตรวจสอบศูนย์รวมของ RSS feed control ไปยัง partner
- สำรองข้อมูลและระบบที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิงำนฉุกเฉิน
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ความเห็นของผู้บริหาร

สรุ ปผลการติดตามและปรับปรุ งโดยผู้บริหารของบริษัท

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จากัด
1. ก าหนดรหั ส บัญ ชี เพิ่มเติม เพื่อให้ สอดคล้ อ งกับ การจั ด
ประเภท
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ บริ ษทั มีรำยกำรปรับปรุ งโอนบัญชี
(Reclassify) ในแต่ละงวดบัญชี เนื่ องจำกรหัสบัญชีบำงรหัส
ของบริ ษทั ยังไม่มีกำรแยกรำยกำรให้ชัดเจน จึงมีผลทำให้
บริ ษทั ต้องท ำข้อ มูล เพิ่มเติมเพื่อ สนับ สนุ น กำรจัดประเภท
บัญชี บำงรำยกำรในแต่ละงวด ทำให้ตอ้ งใช้เวลำในกำรปิ ด
งบในแต่ละงวดมำกขึ้นโดยไม่จำเป็ น

เพื่อไม่ให้ตอ้ งมีรำยกำรปรับปรุ งโอนบัญชี บริ ษทั
ควรมี ก ำรสอบทำนและแบ่ ง แยกรหั ส บัญ ชี ใ ห้
ชัดเจน เพื่อป้ องกันควำมผิดพลำด และควำมล่ำช้ำ
ในกำรจัด ประเภทรำยกำรบัญ ชี และกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน

บริ ษั ท ก ำลั ง ด ำเนิ นกำร - ฝ่ ำยบัญชี กำรเงินได้พฒ
ั นำโปรแกรม Excel เพื่อ นำข้อ มูลจำกระบบบัญชี
เกี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ งผัง ปั จจุ บัน (BC Account) ให้ส ำมำรถออกรำยงำนได้รวดเร็ วยิ่งขึ้ น เช่ น
บัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ กระดำษท ำงำนงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร และงบกำรเงิ น รวม ตลอดจน
กำรเปิ ดเผยข้ อ มู ล และ รำยงำนเพื่อกำรบริ หำร ตั้งแต่ไตรมำสที่ 2/2555
ธุ ร กิ จ ที่ มี กำรขยำยตัวมำก - บริ ษทั ได้เตรี ยมออกแบบผังบัญชีใหม่ซ่ ึงเป็ นผังบัญชีกลำงเพื่อเตรี ยมรองรับ
ขึ้น
ระบบบัญชีใหม่ ตลอดจนใช้ในกำรออกรำยงำนในโปรแกรม Excel ข้ำงต้น

ทั้งนี้ ที่ ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 ได้พิจำรณำรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชี ดงั กล่ำวแล้ว มีควำมเห็ นให้บริ ษทั
ดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี และรำยงำนควำมคืบหน้ำให้กรรมกำรตรวจสอบทรำบถึงกำรดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวทุกไตรมำส

ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน
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