บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

10.

การควบคุมภายใน

10.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดี และเป็นไปตำมหลักกำรดูแลกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กล่ำวคือ กำรมีระบบกำรปฏิบัติงำนที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอำนำจซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้
ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สู่ควำมสำเร็จ จำกัด ทำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมิน
ระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ซึ่งโดยบริษัท สู่ควำมสำเร็จ จำกัด ได้เข้ำมำตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลกำรตรวจสอบและประเมินดังกล่ำวมำปรับปรุงและพัฒนำระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยในรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ฉบับล่ำสุดลงวันที่ 26 กันยำยน
2556 มีข้อเสนอแนะที่สำคัญดังนี้
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับความเสี่ยง

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

1. บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยจริยธรรม (Code of
Conduct) และมีนโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็นลำยลักษณ์
อักษร แต่ยังไม่ได้มีกำรประกำศใช้

ต่ำ

ปัจ จุบั น บริษั ทฯ ได้ป ระกำศใช้น โยบำย
จริยธรรม (Code of Conduct) และมี
น โ ย บ ำ ย ป้ อ ง กั น คว ำ ม ขั ดแ ย้ ง ท ำ ง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เป็น
ลำยลักษณ์อักษรแล้ว

2. บริษัทฯ ไม่มี Check List สำหรับงำนปิดบัญชี

กลำง

บริษัทฯ อยู่ ระหว่ำงกำรได้ จัดทำ Check
List สำหรับงำนปิดบัญชี ซึ่งคำดว่ำและได้
เริ่มใช้ Check List ในงำนปิดบัญชีงวด 9
เดื อ นปี 2556 อย่ ำ งไรก็ ต ำม ที่ ผ่ ำ นมำ
บริ ษั ท ฯ สำมำรถปิ ด บั ญ ชี ไ ด้ ทั น ตำม
กำหนด และงบกำรเงิน ภำยในใกล้เคี ย ง
กับงบกำรเงิน ที่ไ ด้รับกำรตรวจสอบจำก
ผู้สอบบัญชี

3. ฝ่ำยคลังสินค้ำมีกำรสอบทำนบัญชีคุมยอดสินค้ำกับ
บัญชี ย่ อ ยแยกเป็ น รำยสิ น ค้ ำ แต่ ไ ม่ไ ด้ทำเป็น ลำย
ลักษณ์อักษร

กลำง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสอบทำนบัญชีคุม
ยอดสินค้ำระหว่ำงฝ่ำยคลังสินค้ำและฝ่ำย
บัญชีเป็นลำยลักษณ์อักษร

4. บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำคำบรรยำยลักษณะงำนบำง
ตำแหน่ง และคำบรรยำยลักษณะงำนบำงตำแหน่งยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน

ต่ำ

บริษัทฯ ได้จัดทำคำบรรยำยลักษณะงำน
และปรับ ปรุง ค ำบรรยำยลั กษณะงำนให้
เป็นปัจจุบัน

5. บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำลำดับชั้น (Career Path) ของ
พนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร

กลำง

บริษัทฯ ได้จัดทำลำดับชั้น (Career Path)
ของพนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว

6. ขั้นตอนกำรลำออกของพนักงำน ไม่มีขั้ นตอนผ่ำน
ฝ่ำยบัญชี และหน่วยงำนสำรสนเทศ ทำให้บริษัทฯ

ต่ำ

บริ ษั ทฯ ได้ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
กำรลำออกโดยจะแจ้งให้ ฝ่ำยบัญ ชี และ
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

ระดับความเสี่ยง

อำจจะไม่ ไ ด้ ต รวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่
พนั ก งำนยื ม ไป และอำจไม่ ไ ด้ ย กเลิ ก รหั ส ผ่ ำ นใน
ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ไม่ได้คัดแยกขยะธรรมดำและขยะอันตรำย

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ
หน่ว ยงำนสำรสนเทศได้รับ ทรำบข้ อ มู ล
เมื่อพนักงำนลำออกแล้ว

กลำง

ส่วนที่ 2-10 หน้ำ 2

บริษัทฯ ได้ดำเนิน กำรแยกขยะธรรมดำ
และขยะอันตรำยแล้ ว สำหรับถังขยะของ
สำนักงำนและโรงงำน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
ขยะอันตรำยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิต
แล้ว

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในด้ำนระบบบัญชีของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้
ดังนี้
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

การปรับปรุงโดยบริษัทฯ

1. ผู้กระทบยอดบัญชีธนำคำร (Bank reconciliation) เป็นคนเดียวกับผู้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แยกหน้ำที่กำรทำงำนระหว่ำงผู้ กระทบยอด
บันทึกเงินสดรับและเงินสดจ่ำย
บัญชี และผู้บันทึกเงินสดรับและเงินสดจ่ำย
ข้อแนะนำ

บริษัทฯ ควรกำหนดให้ผู้กระทบยอดบัญชีธนำคำร (Bank
reconciliation) เป็นคนละคนกับผู้บันทึกเงินสดรับและเงิน
สดจ่ำยเพื่อให้กำรตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

2. เช็คของบริษัทฯ จะถูกขี ดคร่อมเช็ค (cross) หลั งจำกบริษัทฯ ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะขีดคร่อมเช็คทันทีที่บริษัทฯ ได้รับ
เตรียมสั่งจ่ำยเช็คดังกล่ำวแล้ว
จำกธนำคำร
ข้อแนะนำ

บริษัทฯ ควรขีดคร่อมเช็คทุกใบและขีดฆ่ำ “หรือผู้ถือ” ทันที
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เช็ ค จำกธนำคำร เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ ำ เช็ ค ที่
บริษัทฯ สั่งจ่ำยทุกใบจะถูกฝำกไปที่บัญชีที่ระบุไว้ในเช็ค
ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรยักยอก

10.2 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุม ได้พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่
องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ
และเหมำะสมสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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