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10. การควบคุมภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั ้ง 3 ท่าน เข้ า
ร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และพิจารณาอนุมตั ิตอบแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทัง้ 5 ส่วน ดังนี ้
1. องค์กรและสภาพแวดล้ อม (Organizational Control and Environmental Measures)
2. การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
สรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ได้ จดั ตั ้งแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สําหรับการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมี
กําหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็ นประจําทุกไตรมาสอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในล่าสุดตามรายงานสรุปการติดตามผลการปฎิบตั ิตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 3 มกราคม
2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 10 ระบบงาน จากทั ้งหมด 14 ระบบงาน และรายงานฉบับลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในส่วนที่เหลืออีก 4 ระบบงาน เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว และมี ความเห็นว่า ฝ่ ายงานต่างๆ ทัง้ 14 ระบบงานได้ ป ฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในเรี ยบร้ อยแล้ วทุก
ประเด็น และไม่มีประเด็นข้ อบกพร่ องใดๆ คงเหลือ โดยแผนกตรวจสอบภายในได้ นําเสนอรายงานสรุ ปการติดตามผลดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 (10 ระบบงาน) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ า
ร่ ว มประชุมด้ ว ย และต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบครั ง้ ที่ 1/2556 เมื่ อ วันที่ 5 มี นาคม 2556 (4 ระบบงาน) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้ วว่าไม่มีประเด็นข้ อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายใน
อย่างมีสาระสําคัญ
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงิน
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริษัทฯ ซึง่ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชี
แต่มีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบระหว่างปี 2555 โดยได้ จดั ทํารายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน (Management Letter) ตามรายงานฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าฝ่ ายบริ หาร
ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยมีรายละเอียดข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังนี ้
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#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั

#2 อธิบาย
เพิ่มให้ ชดั เจน

#1 ปรับปรุง
ข้ อมูลให้ เป็ น
ปั จจุบนั
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1) สินค้ าคงเหลือ
ข้ อสังเกต
1 บริษัทไม่ได้ บนั ทึกรับและจ่ายวัตถุดิบที่ซื ้อมา
ใช้ เฉพาะโครงการซึง่ ส่งเข้ าหน้ างานทันที

ข้ อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร
บริ ษัทต้ องบันทึกรับและจ่ายวัตถุดิบทั ้งหมด บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตาม
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดย ข้ อเสนอแนะเรี ยบร้ อยแล้ ว
กรมสรรพากร

2) เรื่องอื่น ๆ
ข้ อสังเกต
1 บริษัทกําหนดให้ ใช้ ใบสัง่ ซ่อม หรื อ
Confirmation of order เป็ นข้ อตกลงในการ
ขายสินค้ า และ/หรื อให้ บริ การแก่ลกู ค้ า แต่
พบว่ามีบางรายการค้ าที่บริษัทไม่ได้ จดั ทํา
เอกสารดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากใบสัง่ ซ่อม หรื อ Confirmation of
order เป็ นข้ อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้ า
หากบริษัทไม่จดั ทําเอกสารดังกล่าวอาจเกิด
ปั ญหาหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกันระหว่าง
บริ ษัทกับลูกค้ า ซึง่ อาจส่งผลเสียหายแก่
บริ ษัทได้
2 บริษัทกําหนดให้ ใช้ ใบยืมสินค้ าชัว่ คราว หรือ เนื่องจากใบยืมสินค้ าชัว่ คราว หรือหนังสือส่ง
หนังสือส่งมอบรถ/ใบส่งของ เป็ นหลักฐานใน มอบรถ/ใบส่งของ เป็ นหลักฐานระหว่างบริ ษัท
การรับสินค้ า และ/หรื อบริการของบริษัทที่
กับลูกค้ า หากบริษัทไม่จดั ทําเอกสารให้
ให้ แก่ลกู ค้ า แต่พบว่ามีบางรายการค้ าที่
ครบถ้ วนอาจเกิดปั ญหาหรื อความเข้ าใจไม่
บริษัทไม่ได้ จดั ทําเอกสารดังกล่าว
ตรงกันระหว่างบริษัทกับลูกค้ า และหลักฐาน
ดังกล่าวถือเป็ นจุดสําคัญในการรับรู้รายได้
ของบริ ษัท
3 บริษัทถูกตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์
บริ ษัทต้ องให้ ความสําคัญกับเรื่ องลิขสิทธิ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเจ้ าของลิขสิทธิ์
และถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ เป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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ความเห็นของผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ ดําเนินการ
ทบทวนและแจ้ งให้ ทกุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการจัดทําเอกสารให้
ครบถ้ วนแล้ ว
บริษัทฯ ได้ ดําเนินการ แจ้ ง
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการแล้ ว

บริษัทฯ ได้ ทบทวนและแจ้ ง
ให้ หน่วยงานดูแลและปฏิบตั ิ
ให้ ถกู ต้ อง รวมทังให้
้ IA ไป
ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบแล้ ว

