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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทานเขา
รวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร เจาหนาที่ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ และมีความเห็นดังนี้       

1. ความเพียงพอของระบบควบคุมเกี่ยวกับองคกรและสภาพแวดลอม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน โดยมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ มีการแตงตั้งกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. เปนกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัทฯ มีการจัดทําโครงสรางสายงานอยางเหมาะสม โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริหารไวอยาง
ชัดเจน และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

- บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแกพนักงาน และมีการจัดเตรียมผูบริหารหรือพนักงานใหมีความพรอมกับตําแหนงที่สูงขึ้น 
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน 

- บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และอํานาจดําเนินการเปนลายลักษณอักษรและใชปฏิบัติ
อยูในบริษัท  

2. การกําหนดวัตถุประสงคมีความชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ 

- บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ที่สอดคลองกับเปาหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม 

- บริษัทฯ มีการเผยแพรและชี้แจงวัตถุประสงคขององคกรใหกับฝายบริหาร โดยการจัดประชุม Management 
Meeting ปละ 2 ครั้ง  

- บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยไดจัดทําเปนแผนงานประจําป (Strategic 
Implementation Plan – SIP) 

3. ความครบถวนของการบงชี้เหตุการณ 

- บริษัทฯ มีการวิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงของกระบวนการที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมาย โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ทั้งดานกลยุทธ การ
ดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ รวมถึงการวิเคราะหโอกาสในการเกิดทุจริต 
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- บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงเรียงลําดับความเสี่ยงสูงไปจนถึงความเสี่ยงต่ํา โดยใชวิธีการเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพในการวิเคราะหความเสี่ยง 

4. ความมีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง 

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดกลยุทธในการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกํากับดูแลและ
ประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของทุกหนวยงาน และติดตามความคืบหนาในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

- บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือมีโอกาสเกิดทุจริต 
โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทางดาน Business Risk, Financial Risk, Operational Risk และ IT 
Risk 

- บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรม เพื่อใหความรูกับผูบริหารระดับตนขึ้นไปไดเขาใจ 

- มีฝายตรวจสอบภายในตรวจติดตาม และรายงานผลเปนระยะๆ  

5. ความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความเสี่ยง 

- บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจัดการกับความเสี่ยงระดับสูงเปนอันดับแรก และมีการพิจารณา
ทางเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงนั้นอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

- บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและรายงานผลความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ 

6. ความเพียงพอของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

- บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งไดมีการประกาศใชอยางเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการจัดทําอํานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) โดยระบุอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติการเบิกจาย
ของฝายบรหิารในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

- บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่การอนุมัติรายการ, การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บทรัพยสิน ออกจากกันอยาง
ชัดเจน 

- บริษัทฯ มีหนวยงานทางการเงินและหนวยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการ
ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก และยังมีผูตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกตองดวย 

- บริษัทฯ มีการจัดทํา Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหนวยงานที่จะดําเนินการติดตาม
ควบคุมใหการลงทุนอยูในงบประมาณที่ตั้งไว  

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให
เปนไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 
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- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในระบบ SAP และระบบ Business Intelligence (BI) 
สําหรับนําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห  

- บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ที่สอดคลองกับเปาหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม และชี้แจง
วัตถุประสงคขององคกรใหกับฝายบริหาร โดยการจัดประชุม Management Meeting ปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหจัดทําแผนงานประจําป Strategic Implementation Plan (SIP) ซึ่งหนวยงานตางๆ จะทําแผนงานฯ ให
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  

7. ความเหมาะสมของการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

- บริษัทฯ มี Intelligent Data Center เปนศูนยรวบรวมขอมูลที่ชวยผูบริหารในการติดตาม และวิเคราะหขอมูล เพื่อ
ชวยในการตัดสินใจ โดยบริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 27001 

- บริษัทฯ มี Back up Site ในการจัดเก็บขอมูลสํารองของระบบสารสนเทศ 

- บริษัทฯ มีการกําหนดและจัดเตรียมขอมูลที่จําเปนในการดําเนินงาน เพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยาง
เพียงพอในการตัดสินใจ 

- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในระบบ SAP และระบบ Business Intelligence (BI) 
สําหรับนําขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห  

- บริษัทฯ มีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารบางวาระสําหรับการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนา
อยางนอย 7 วัน 

- บริษัทฯ มีการจัดเก็บขอมูลเปน 2 รูปแบบ คือ สําเนาเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส 

- บริษัทฯ มีนโยบายบัญชีตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีผูสอบบัญชีภายนอกเขาสอบทานงบ
การเงินทุกไตรมาส และรับรองงบการเงินของบริษัททุกป  

- บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไวในแบบแสดงขอมูลประจําป ซึ่งขอมูลดังกลาวผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

- บริษัทฯ มีชองทางใหบุคคลภายใน และภายนอกแจงเรื่องรองเรียน หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอองคกร
โดยสงถึงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย หรือ e-mail 

- บริษัทฯ มีเว็บไซดเผยแพรวิธีการแจงเบาะแส และปกปองผูแจงเบาะแส โดยกําหนดใหแจงเบาะแสพรอมหลักฐาน
สงถึงประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ความสม่ําเสมอของระบบการการติดตามและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกจิ 

- บริษัทฯ มีการจัดทําผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานประจําป (SIP) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไม โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  
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- บริษัทฯ มีการปรับปรุง/แกไข สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหสอดคลอง กับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร  

- หนวยงานตรวจสอบภายใน กําหนดแผนการตรวจสอบของบริษัท เปนประจําทุกป รวมทั้งจัดทํา Audit Programs 
ใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธรุกิจ 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา อยางนอยไตรมาสละครั้ง 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบใหกับฝายจัดการและฝายบริหาร  

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดติดตามและประเมินผลเรื่องดังกลาว พรอมรายงานตอฝายบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนการ 

13.2 ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติโครงสรางองคกร โดยจัดใหมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนของตนเอง ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคโดยรวมของการตรวจสอบภายใน คือ การทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใน
องคกร โดยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม เพื่อใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ กําหนดไว 

• ขอมูลทางดานการบัญชี การเงิน และการดําเนินงาน มีความถูกตอง เชื่อถือได และมีความสมบูรณของสารสนเทศ  

• วิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวา มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถพิสูจนความมีอยูจริงของทรพัยสินเหลานั้นได 

• การใชทรัพยากรวา เปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

• การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของพนักงานในระดับตางๆ วาไดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความ
คืบหนาตามแผนงานที่กําหนดไว 

• ประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององคกร 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะตองใชบุคลากรในการใหบริการและอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพท
จํานวนมาก การตรวจสอบภายในจึงใหความสําคัญกับการบันทึกเวลาการทํางานของพนักงานและความมีอยูจริงของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเนนการตรวจสอบเกี่ยวกับความครบถวนของทรัพยสินและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

โดยในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ มีประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและแนวทางแกไข/ปองกันดังนี้ 
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1. ดานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

• การจัดหาอัตรากําลังสําหรับ Customer Service Staff (CSS) ไมเปนไปตามเปาหมาย 

แนวทางแกไข/ปองกัน: ไดมอบหมายใหสวนงานสรรหาและวาจางดําเนินการเก็บสถิติ และวัดผลอยางใกลชิด เพื่อ
สามารถนําไปวางแผน และปรับปรุง กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาอัตรากําลังคนใหไดตามเปาหมาย 

• ไมพบ Action Plan สําหรับแนวทางปรับปรุง/แกไข สาเหตุการลาออกที่ชัดเจน 

แนวทางแกไข/ปองกัน:  - ไดมอบหมาย HR ทํา Action Plan สําหรับแนวทางในการจัดการเรื่องดังกลาว 

• ไมพบหลักฐานการคืนทรัพยสิน และตัดสิทธิ์ของพนักงานลาออกวาครบถวนหรือไม 

แนวทางแกไข/ปองกัน:  ไดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับการคืนทรัพยสิน รวมถึงมีแบบฟอรมการ
แจงคืนทรัพยสินเมื่อพนักงานลาออก แตพบวาพนกังานบางคนไมไดกรอกขอมูล หรือกรอกไมครบถวน 

2. การบริหารจัดการดานการขาย 

• สัญญาครบกําหนดแตยังไมไดคืนหนังสือค้ําประกัน  

แนวทางแกไข/ปองกัน: นําเรื่องการติดตามหนังสือค้ําประกันไวใน Monthly - Sale Report เพื่อใหมีการติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ 

• ความครบถวนของการจัดทํารายงานใหกับลูกคาตามสัญญา 

พบวาการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานใหกับลูกคาบางฉบับ เปนการจัดทําแบบ Manual ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดได 
และทําใหลูกคาไดขอมูลไมถูกตอง 

แนวทางแกไข/ปองกัน: ใหมีการตรวจทานอยางละเอียด กอนทําการจัดสง ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกครั้ง และจะ
กําหนด KPI ใหกับหัวหนางาน ในเรื่องของความถูกตองในการจัดทํารายงาน 

• การคํานวณการจาย Incentive (Pay Per Performance Project) ตองรวบรวมขอมูลโดยใช Manual ซึ่งตองใชเวลา
มากในการจัดทํา และตรวจสอบรายงาน นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดในการจายผลตอบแทนดังกลาว  

 แนวทางแกไข/ปองกัน: อยูระหวางทดสอบระบบ Genesys ซึ่งสามารถนํามาใชในการดึงขอมูล Incentive ได 

• การเปรียบเทียบการลงทุน และผลตอบแทน ที่เกิดขึ้นจริง จากการทําโครงการ Pay Per Performance พบวา
ผลตอบแทนในเรื่อง Head Count และประสิทธิภาพในการทํางาน (Productivity) ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดวาง
ไว  

แนวทางแกไข/ปองกัน: จากการวิเคราะห ROI พบวามีความคุมคา เนื่องจากสามารถลดคาใชจายดานการดําเนินงาน
ไดมากกวาจํานวนเงินที่จาย Incentive 
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13.3 ความเห็นของผูสอบบัญชี  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ไดเสนอรายงาน
ขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Audit Management Letter) ของบริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้ 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ความเห็นผูบริหาร สรุปผลการติดตามและ
ปรับปรุงโดยผูบริหารของ

บริษัทฯ 
1. ควร ให พนั ก ง านลงนามรั บท ราบ

เกี่ยวกับการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง 
บริษัทฯ  ยังไมไดจัดใหพนักงานลงนาม
ประจําป รับทราบถึงการหามทํารายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ ตามที่ไดวางนโยบายไว ทั้งนี้ในป 
2556 บริษัทฯ ไมมีรายการที่เกี่ยวกับความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ ควรจัดใหมีการบังคับ
ใชนโยบายโดยใหพนักงาน
รับทราบการทํารายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางเปนทางการ โดยเฉพาะ
ผูบริหาร 

รับทราบและจะจัด
ใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

พนั ก งานที่ ยั ง ไม ไ ด ล งนาม
รับทราบสวนใหญเปนพนักงาน
รุน เก า  บริษัทฯ  อยู ระหว าง
ดําเนินงานติดตามใหพนักงาน
ลงนามรับทราบเกี่ยวกับการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน  

2. ควรมีการแจงจํานวนพนักงานและ
เงินเดือนในรายงานการกระทบยอดการ
จายเงินเดือน (Payroll Reconciliation) 

ระดับความเสี่ยง: ตํ่า 
ปจจุบันบ ริ ษัทฯ  กระทบยอดการจ าย
เงินเดือนจากทะเบียนการจายเงินเดือน 
สมุดบัญชีแยกประ เภท  และภ .ง .ด . 1 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ควรมีการกระทบยอด
การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานและ
เงินเดือนเปรียบเทียบกับเดือนกอน รายงาน
ดังกลาวจะชวยอธิบายผูบริหารถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเดือนแตละเดือน เพ่ือ
เปนขอมูลในการตรวจสอบและอนุมัติ 

การทํารายงานกระทบยอดการ
จายเงินเดือน (Payroll 
reconciliation) เปนวิธีการ
ตรวจสอบที่ดี ที่ทําใหม่ันใจได
วามีการจายเงินเดือนถูกตอง
ตามจํานวนพนักงานที่ลาออก
และเขาทํางานใหม 

รับทราบและจะ
ปฏิบัติตาม 

 

 
ทั้งนี้ สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมไดมีการออกรายงานขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีแก
บริษัทฯ 


