บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

10. การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยให้กำรดำเนินงำนของ
บริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมี คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำ
ทำงธุรกิจ (1995) จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) ให้ทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อทำหน้ำที่
ประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทเป็นรำยไตรมำส และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ข้อสังเกต ควำมเห็น ข้อเสนอแนะที่
ตรวจพบ รวมทั้งติดตำมกำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทจำกกำรเสนอแนะตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยรำยงำนตรง
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและสำเนำรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมำส ในกำรรำยงำนจะมีรำยงำน
กำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดและสรุปรำยงำนเพื่อผู้บริหำร (Executive Summary) ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ เพื่ อ
สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ในกำรนี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจจะให้ควำมเห็นและคำแนะนำเพื่อ กำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ในกรณีที่เห็นว่ำ
สมควรปรับปรุงเพื่อควำมเหมำะสม รัดกุมยิ่งขึ้น
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/25565 เมื่อวันที่ 226 กุมภำพันธ์ 25556 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทุก
ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ทได้ป ระเมิ นระบบควบคุ มภำยในโดยกำรซั กถำมข้อ มูล จำกฝ่ำยบริห ำร และ
กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำร
ซักถำมข้อมูลจำกผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท จำกกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัททั้ง 5
ด้ำน คือ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมำะสม มีระบบกำรควบคุมภำยในสำหรับเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่ำว รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจำกกำร
ที่ผู้บริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจเพียงพอได้
ในปี 2555 ที่ผ่ำนมำ ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ำได้
มีกำรปฏิบัติตำมระบบบัญชีและควบคุมภำยในต่ำงๆ ที่บริษัทได้วำงไว้อย่ำงสม่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ โดยผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ เปรียบเทียบ สอบทำน สอบถำม
สังเกตกำรณ์ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ทำกำรตรวจสอบ หลังจำกนั้นได้สรุป
ประเด็นข้อหำรือร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อพิจำรณำปัญหำและวิธีกำรปรับปรุงแก้ไขจน
ได้ข้อสรุปซึ่งเห็นชอบร่วมกัน เพื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยจะได้นำมำปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะมีกำรติดตำม
ผลกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป
รำยงำนกำรติดตำมผล (Follow Up) สำหรับไตรมำสที่ 1 - 3 ปี 2555 สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

หน้ำ 111

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

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
-

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
บริษัท /บริษัทย่อย
วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน บริษทั และ Mono Gen
กำรตรวจสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง
บริษทั และ Mono Gen
กำรตรวจนับเงินสด
บริษทั
กำรตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถำวร
Mono Gen
กำรตรวจสอบสั ญ ญำระบบ Reservation
Mono Travel
System
กำรตรวจสอบระบบแผนก Sale Team และ
บริษทั
แผนก Business Development
กำรควบคุมภำยในแผนก Mobile Business
Mono Info*
และ Internet Business
กำรสอบทำนงบกำรเงินที่เกี่ยวกับรำยกำรที่ บริษทั , Mono Gen,
เกี่ยวโยงกัน
Mono Travel และ
Mono Ent
กำรตรวจสอบวงจรรำยได้ (ขำย/รั บเงิ น ) /
บริษทั และ
กำรควบคุมภำยใน
Mono Travel
กำรตรวจสอบแผนก Business Development
บริษทั
กำรตรวจสอบวงจรลงทุน / กำรควบคุม
Mono Gen
ภำยใน
กำรตรวจสอบระบบเงินเดือน
Mono Gen
วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน
Mono Ent และ
Mono Info

- ระบบกำรจ่ำยเงินทดรอง (Advance)
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ โดยภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยสม่่าเสมอ และผลการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

* ประเด็นการตรวจสอบภายในของ Mono Info เรื่องการสารองข้อมูล (Back Up)
นอกสถานที่ (Disaster Recovery Site)
ผลกระทบ
- เกิดควำมเสียหำยและสูญเสียข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีกำรสำรองข้อมูลนอกสถำนที่
กำรปรับปรุงของบริษัท
- บริษัทจะพิจำรณำสถำนที่เพื่อใช้เป็นศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site)
กำรติดตำมผลของผู้ตรวจสอบภำยใน
- บริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำสถำนที่เพื่อใช้เป็นศูนย์สำรองข้อมูล (DR Site)
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า โดยภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยสม่่าเสมอ และ
ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

Mono Indo และ
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รอบการตรวจสอบ

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
- กำรตรวจสอบควำมมีตัวตนของกิจกำร

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

- วงจรจัดหำเงิน / กำรควบคุมภำยใน
- กำรตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถำวร
- กำรตรวจสอบคดีควำมหรือเรื่องที่อยู่ระหว่ำง
กำรฟ้องร้อง
- กำรตรวจสอบระบบเงินเดือน

- วงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำรควบคุมภำยใน
- ระบบกำรจ่ำยเงินทดรอง (Advance)
- กำรตรวจสอบวงจรรำยได้ (ขำย/รั บเงิ น ) /
กำรควบคุมภำยใน
- กำรตรวจสอบระบบงำนและกำรจัดทำบัญชี
- ระบบกำรออกกองถ่ ำย และระบบกำรรั บ
นำงแบบ นักแสดง
- วงจรรำยได้ ข องแผนกจ ำหน่ ำย ระบบกำร
กระจำยสินค้ำและกำรจัดส่งสินค้ำ ระบบกำร
ส่งคืน ระบบกำรรับคืน ระบบกำรรับเงินของ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

บริษัท /บริษัทย่อย
Mono Korea
Mono Film และ
Mono Production
บริษทั
บริษทั , Mono Travel
และ Mono Indo
บริษทั

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)

** ประเด็นการตรวจสอบภายในของ Mono Info โดยระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่
ครอบคลุมความปลอดภัยของข้อมูลระบบงาน เช่น ผู้ใช้สามารถนาข้อมูลภายนอกมาใช้
หรือนาข้อมูลบริษัทออกไปจากฐานข้อมูลในโปรแกรมระบบงานบัญชีของบริษัทได้ ถ้า
ผู้ใช้นั้นมีสิทธิ์เพียงพอ
ผลกระทบ
- ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อำจถูกนำไปใช้งำนหรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้
บริษทั , Mono Travel
ที่ไม่ได้รับอนุญำต
Mono Info, Mono Indo
- ข้อมูลของบริษัทอำจถูกทำสำเนำไปเปิดเผยและใช้งำนไม่เหมำะสม
และ Mono Korea
ข้อเสนอแนะ
Mono Travel
- ควรแบ่งแยกสถำนที่ปฏิบัติงำนให้ชัดเจน และปลอดภัยไม่มีผู้อื่นเข้ำมำได้
Mono Travel
- กำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและโปรแกรมอย่ำงเข้มงวดตำมหน้ำที่งำนที่เกี่ยวข้อง
Mono Info, Mono Ent,
เท่ำนั้น
Mono Indoและ Mono
- กำรทำสำเนำข้อมูลสำคัญของระบบงำนสำคัญต่ำงๆของบริษัทควรได้รับอนุญำต
Korea
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติก่อนทำสำเนำข้อมูลสำคัญและมี Log file ควบคุมกำรทำ
Mono Ent
รำยกำรที่สำมำรถทรำบและติดตำมผู้ใช้ ได้ทันที
Mono Gen
กำรปรับปรุงของบริษัท
- ปัจจุบันโปรแกรมระบบงำนทำงบัญชีของบริษัทได้มีกำรกำหนดให้ผู้ใช้งำนที่มี
Mono Gen
สิทธิ์สำมำรถใช้งำนได้เท่ำนั้น
- ปัจจุบันได้มีกำรสร้ำง User account ของผู้ใช้เป็นชื่อรำยบุคคลเพื่อที่จะสำมำรถ

หน้ำ 113

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รอบการตรวจสอบ

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
กำรจัดจำหน่ำยหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ค
- ระบบธุรกิจกำรขำยสินค้ำบนเว็บไซต์
- กำรตรวจสอบแผนก IT Support

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

บริษัท /บริษัทย่อย
Mono Travel
Mono Info **

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ำใครเข้ำมำทำอะไรเมื่อไรได้
- ปัจจุบันโปรแกรมได้รองรับกำรกำหนดสิทธิ์แยกตำมรำยผู้ใช้และมีกำรดำเนินกำร
ใช้งำนแล้ว
- เรื่องกำรป้องกันกำรทำสำเนำออกไปใช้ภำยนอก จะมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. กำหนดข้อมูลไหนบ้ำงที่สำคัญที่จะไม่อนุญำตให้ทำสำเนำได้ และปิดกำรให้
สิทธิ์กับผู้ใช้ทุกคนยกเว้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เท่ำนั้น
2. ในกรณีจำเป็นต้องกำรสำเนำข้อมูลสำคัญออกไปใช้จะต้องขออนุมัติเสียก่อน
แล้วให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับมอบหมำยดึงข้อมูลออกมำได้เท่ำนั้น
3. ระยะเวลำดำเนินกำรตำมข้อ 1 และ 2 ภำยใน 2 เดือน
กำรติดตำมผลของผู้ตรวจสอบภำยใน
- ปัจจุบันโปรแกรมระบบงำนทำงบัญชีของบริษัทได้มีกำรกำหนดให้ผู้ใช้งำนที่มี
สิทธิ์สำมำรถใช้งำนได้เท่ำนั้น
- ปัจจุบันได้มีกำรสร้ำง User account ของผู้ใช้เป็นชื่อรำยบุคคลเพื่อที่จะสำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ำใครเข้ำมำทำอะไรเมื่อไรได้
- ปัจจุบันโปรแกรมได้รองรับกำรกำหนดสิทธิ์แยกตำมรำยผู้ใช้และมีกำรดำเนินกำร
ใช้งำนแล้ว
- บริ ษั ทอยู่ ร ะหว่ ำงด ำเนิน กำรเรื่ อ งกำรป้อ งกัน กำรท ำสำเนำเอกสำรออกไปใช้
ภำยนอก
ระบบงำนของบริษัทย่อยต่ำงๆ ได้แก่ Mono Gen, Mono Travel และ Mono Info ที่
ผู้ตรวจสอบภำยในมีข้ อเสนอแนะให้ดำเนิน กำรแก้ไ ขปรั บปรุ ง ได้ดำเนิน กำรแก้ไ ข
เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า โดยภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยมี

หน้ำ 114

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รอบการตรวจสอบ

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ

บริษัท /บริษัทย่อย

สรุปผลการตรวจสอบ / ผลการติดตาม (Follow Up)
ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยสม่่าเสมอ และ
ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 ได้พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในสำหรับไตรมำสที่ 3 ปี 2555 ซึ่งนำเสนอโดยผู้
ตรวจสอบภำยในแล้ว และให้ควำมสำคัญกับประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภำยในตรวจพบ และมีควำมเห็นว่ำ บริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด ควรมีระบบควบคุมสินค้ำคงเหลือเพื่อสำรองสินค้ำให้
เพียงพอต่อกำรขำย ทั้งยังเป็นกำรป้องกันกำรนำสินค้ำที่ไม่ถูกต้องมำจำหน่ำยบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัท โมโน ทรำเวล จำกัด ไม่ได้ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำบนเว็บไซต์
แล้ว และบริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด ควรมีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ให้ครอบคลุมควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบงำนต่ำงๆ ตำมคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภำยใน
Update รำยงำนกำรตรวจสอบ
นอกจำกนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบธุรกรรมต่ำงๆของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2555 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ภำยในไตรมำสที่ 4/2555
รอบการตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
บริษัท /บริษัทย่อย
สรุปผลการตรวจสอบ
ไตรมำสที่ 4/2555
- กำรสอบทำนงบกำรเงิน - รำยกำรเกี่ยวโยง บริษทั , Mono Ent, ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ โดยภาพรวมบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
(ตุลำคม - ธันวำคม 2555)
กัน
Mono Info, Mono Indo ภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยสม่่าเสมอ และผลการปฏิบัติงาน
- รำยงำนกำรตรวจสอบวันที่
และ Mono Korea
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเพียงพอและเหมาะสม
31 มกรำคม 2556
- กำรตรวจนับเงินสด
บริษทั , Mono Travel,
Mono Ent, Mono Info,
Mono Indo และ
Mono Korea
- กำรตรวจสอบระบบสิ น ค้ ำ คงเหลื อ (ของ
บริษทั
รำงวัล)
- กำรตรวจสอบแผนกสำรสนเทศ/กำรควบคุม
บริษทั
ภำยใน
- กำรตรวจสอบวงจรรำยจ่ำย (ซื้อ/จ่ำย) / กำร
Mono Gen

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน
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รอบการตรวจสอบ

-

ธุรกรรมที่ตรวจสอบ
ควบคุมภำยในระบบจ่ำยเงิ น Advance, กำร
จ่ำยเงินเดือน
กำรสอบทำนสัญญำจัดซื้อ
กำรสอบทำนแผนกคลังและสต็อคสินค้ำ
กำรตรวจสอบแผนกสำรสนเทศและกำร
ควบคุมภำยใน
ก ำ ร ต ร ว จ ร ะ บ บ ง ำ น แ ล ะ ก ำ ร จั ด เ ก็ บ
ฐำนข้อมูลทำงกำรบัญชี
กำรตรวจสอบระบบสินทรัพย์ถำวร

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

บริษัท /บริษัทย่อย

สรุปผลการตรวจสอบ

Mono Gen
Mono Gen
Mono Travel
Mono Travel
Mono Info
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

สรุปรายงานการติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ได้เสนอรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชี
(Management Letter) ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 รำยละเอียด มีดังนี้
ข้อสังเกต
กลุ่มบริษัท โมโน เทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน)
1. รายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย และบริษัทอื่น
จำกกำรตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงที่เกิดขึ้น ในรำยกำรกับ
บริษัทย่อย พบว่ำบริษัทมีกำรบันทึกรำยกำรปรับปรุงรำยกำร
ที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นกำรปรับปรุงช่วงไตรมำสที่ 4
ซึ่งมีผลทำให้ข้อมูลแตกต่ำงจำกข้อมูลที่แสดงในงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลค่อนข้ำงมำก
2. การส่ารองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
จำกกำรพิ จ ำรณำเกี่ ย วกั บ สภำพแวดล้ อ มของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ข องบริ ษั ท กำรส ำรองข้ อ มู ล ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และกำรเตรียมควำมพร้อ มในกรณีฉุ กเฉิน
พบว่ำบริษัทยังไม่มีสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง (DR Site)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ข้อเสนอแนะ

บริ ษั ท ควรมี ก ำรศึ ก ษำและวำงแผนเกี่ ย วกั บ
รำยกำรที่ คิ ด และเรี ย กเก็ บ ระหว่ ำ งบริ ษั ท ย่ อ ย
เพื่อให้มีกำรบันทึกบัญชีอย่ำงถูกต้องตำมที่เกิดขึ้น
จริงของรำยได้

ความเห็นของผู้บริหาร

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงโดยผู้บริหารของบริษัท

บริษัท เห็นควรศึกษำและ - บริษัทได้วำงแผนกำรปรับปรุงรำยกำรเป็นรำยไตรมำส ตั้งแต่ไตรมำสที่
ปรับปรุงรำยกำรดังกล่ำว 2/2555 อำทิเช่ น ประมำณกำรโบนัส , รำยกำรกั บกิจ กำรที่เกี่ ยวข้ อ งกั น
เป็นรำยไตรมำส
เพื่อให้ตวั เลขทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง

เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สำมำรถป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งที่ อ ำจ บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำให้ มี บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในเรื่องต่อไปนี้
เกิดขึ้นจำกเหตุที่บริษัทไม่สำมำรถกู้ข้อมูลกลับมำ สถำนที่ป ฏิบั ติง ำนสำรอง - ระบบกำรจัดเก็บและสำรองข้อมูล
ได้ บริษัทควรมีกำรจัดเตรียมสถำนที่ปฏิบัติงำน (DR Site) ในปี 2555
- ระบบปฏิบัติกำรนอกสถำนที่ในกรณีฉุกเฉิน (DR Site)
สำรองหรือวิธีกำรอื่นในแผนสำรองที่ใช้กู้ข้อมูล
ทั้งนี้ได้นำเสนอแผนและคณะทำงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเหล่ำนั้นสำมำรถกลับคืนสู่
ในไตรมำสที่ 3/2555 และคำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วสร็จในปี 2556
สภำวะปกติอย่ำงรวดเร็ว และควรมีกำรทดสอบ
ระบบสำรองฉุกเฉินอย่ำงน้อยปีละครั้ง
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
จำกกำรสอบทำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ระบบ บริษัท ควรจัดให้ มีกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ น
เครื อ ข่ ำ ยที่ เ ป็ น ระบบเปิ ด เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต บริ ษั ท ยั ง ไม่ พิเศษ และควรให้ผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกทำกำร
รัดกุมในส่วนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
สอบทำนกำรควบคุมโดยอิสระอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ประจำ
บริษัท ควรมี กำรทดสอบกำรเข้ำสู่ร ะบบโดยไม่
ยิน ยอม มีกำรตรวจสอบจับกำรบุกรุก กำรสอบ
ทำนค่ ำ ติด ตั้ ง Firewall และกำรสอบทำนกำร
ควบคุมโดยอิสระอื่นๆ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ความเห็นของผู้บริหาร

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงโดยผู้บริหารของบริษัท

บริ ษั ท พิ จ ำรณำให้ มี ก ำร
เพิ่ ม เติ ม ระบบกำรรั ก ษำ
ควำมปลอดภั ย ของข้ อ มู ล
ต ล อ ด จ น ใ ห้ มี ก ำ ร
ตรวจส อบระบ บรั ก ษ ำ
ข้อมูลโดยสม่ำเสมอ

บริษัทได้วำงนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึง Server ไว้ อำทิ
เช่น
- ไม่อนุญำตให้ทำงำนจำกบ้ำน
- ติดตั้งโปรแกรม Antivirus
- ติดตั้ง Firewall ป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอก
- Software/OS patch update เพื่อป้องกันปัญหำให้น้อยที่สุด
- กำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลและระบบ
- เปลี่ยนพำสเวิร์ดเมื่อพนักงำนลำออก
- หัวหน้ำถือรหัสสำคัญและลบสิทธิ์ Admin เมื่อลำออก
- ตรวจสอบสิทธิในกำรถือรหัสผ่ำนใน Content, programmer ให้รอบคอบ
- มีระบบตรวจสอบศูนย์รวมของ RSS feed control ไปยัง partner
- สำรองข้อมูลและระบบที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน
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บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงโดยผู้บริหารของบริษัท

บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จ่ากัด
1. ก่ า หนดรหัส บัญ ชีเพิ่ มเติม เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ การจั ด
ประเภท
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ บริษัทมีรำยกำรปรับปรุงโอนบัญชี
(Reclassify) ในแต่ละงวดบัญชี เนื่องจำกรหัสบัญชีบำงรหัส
ของบริษัท ยังไม่มีกำรแยกรำยกำรให้ชัดเจน จึงมีผลทำให้
บริษัท ต้องท ำข้อ มูล เพิ่มเติมเพื่อ สนับ สนุน กำรจัดประเภท
บัญชีบำงรำยกำรในแต่ละงวด ทำให้ต้องใช้เวลำในกำรปิด
งบในแต่ละงวดมำกขึ้นโดยไม่จำเป็น

เพื่อไม่ให้ต้องมีรำยกำรปรับปรุงโอนบัญชี บริษัท
ควรมี ก ำรสอบทำนและแบ่ ง แยกรหั ส บั ญ ชี ใ ห้
ชัดเจน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด และควำมล่ำช้ำ
ในกำรจั ด ประเภทรำยกำรบัญ ชี และกำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงิน

บริ ษั ท ก ำลั ง ด ำเนิ น กำร - ฝ่ำยบัญชีกำรเงินได้พัฒนำโปรแกรม Excel เพื่อ นำข้อ มูลจำกระบบบัญชี
เกี่ ย วกั บ กำรปรั บ ปรุ ง ผั ง ปัจจุบัน (BC Account) ให้ส ำมำรถออกรำยงำนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่ น
บัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับ กระดำษท ำงำนงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร และงบกำรเงิ น รวม ตลอดจน
กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ รำยงำนเพื่อกำรบริหำร ตั้งแต่ไตรมำสที่ 2/2555
ธุร กิจ ที่มี กำรขยำยตั วมำก - บริษัทได้เตรียมออกแบบผังบัญชีใหม่ซึ่งเป็นผังบัญชีกลำงเพื่อเตรียมรองรับ
ขึ้น
ระบบบัญชีใหม่ ตลอดจนใช้ในกำรออกรำยงำนในโปรแกรม Excel ข้ำงต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555 ได้พิจำรณำรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชี ดังกล่ำวแล้ว มีควำมเห็นให้บริษัท
ดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และรำยงำนควำมคืบหน้ำให้กรรมกำรตรวจสอบทรำบถึงกำรดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวทุกไตรมำส

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน
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