บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

5.

การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสียง

.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกียวกับระบบควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการมีระบบควบคุมภายในทีดี และเป็ นไปตามหลักการดูแลกํากับดูแลกิจการทีดี กล่าวคือ
การมีระบบการปฏิบตั ิงานทีโปร่งใส ยุติธรรม เชือถือได้ และมีการถ่วงดุลอํานาจซึงสามารถตรวจสอบได้ ซึงจะนํ าไปสู่
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ พนักงาน คู่คา้ ชุมชน และผูท้ เกี
ี ยวข้องทุกฝา่ ย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง; ที </>??@ เมือวันที A> พฤษภาคม >??@ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ท่านได้เข้าร่วมประชุม ได้พจิ ารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง; ? ด้าน ได้แก่ องค์กร
และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสียง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือสารข้อมูล
และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง
กับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
.%

ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในเกียวกับระบบควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง; บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้าทีตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ซึงรายงานการตรวจสอบภายในครัง; ที ?/>??D ฉบับลงวันที >F พฤศจิกายน >??D มีขอ้ เสนอแนะทีสําคัญดังนี;
ข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายใน

การปรับปรุงโดยบริ ษทั ฯ

บัญชีลูกหนี;คา้ งชําระนาน ณ วันที A@ พฤศจิกายน >??D มีหนี;คา้ งชําระนานเป็ นจํานวนเงิน
>>,<AD,H>I.JA บาท อันเนืองมาจากเงือนไขการจ่ายเงินของลูกค้า (สัญญายังไม่ได้ลงนาม)
ซึงจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินและตัวเลขทีแสดงในงบการเงินเกียวกับการประมาณการ
หนี;สงสัยจะสูญทีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึงในกระบวนการติดตามหนี;ของฝ่ายบัญชีการเงิน
จะมีการติดตามหนี;ค้างนานทุกเดือน โดยหนี;ปกติจะมีการทวงถามอย่างสมําเสมอและกรณี
หนี;คา้ งนานเกินปกติจะจัดทําจดหมายทวงถาม และหากเกินระยะเวลาการชําระตามเงือนไข
นานผิดปกติจะส่งให้ฝ่ายกฎหมายเป็ นผูด้ ําเนินการต่อ ซึงยังไม่ได้จดั ทําเป็ นคู่มอื การติดตาม
หนี;ให้เป็ นทางการ

ฝ่ายบัญชีก ารเงิน ได้ร ับสัญ ญาดัง กล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจัดเก็บ
เงินแล้วเสร็จทัง; จํานวน
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ในป จั จุ บ ัน บริษั ท ฯได้ จ ัด ให้ ม ีคู่ ม ือ การ
ปฏิ บ ั ติ ง านเกี ยวกั บ การติ ด ตามหนี;
เรียบร้อยแล้ว

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

.-

ความเห็นของผูส้ อบบัญชีเกียวกับระบบควบคุมภายใน

ข้อสังเกตผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เกียวกับระบบควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษทั ฯ จากการตรวจสอบบัญชีประจําปี
>??J สามารถสรุปได้ดงั นี;
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

การปรับปรุงโดยบริ ษทั ฯ

ระบบขายและลูกหนี0
A. บริษทั ฯ มีกระบวนการในการพิจารณายกเว้นการตัง; ค่าเผือหนี;สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี; โดย
มีผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุ มตั ติ ามมูลค่าของลูกหนี;
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มิได้จดั ทําขัน; ตอนสําหรับกระบวนการดังกล่าวไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อเสนอแนะ บริษัทควรจัดทําขัน; ตอนขึน; มาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอนุ มตั ิโดยผู้บริหารของ
บริษทั ฯ
2. บริษทั ฯ ไม่มกี ารจัดทํารายงานการกระทบยอดบัญชีลกู หนี;การค้ากับบัญชีแยกประเภททัวไป
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดทํารายงานกระทบยอดลูกหนี;การค้าระหว่างบัญชีลูกหนี;รายตัวกับ
บัญชีแยกประเภททุกเดือนและตรวจสอบหาสาเหตุของผลแตกต่างดังกล่าวทันทีและปรับปรุงให้
ตรงกัน

ระบบจัดซื0อและเจ้าหนี0
3. ในการรับสินค้าทีสังซื;อนัน; มีเพียงพนักงานฝา่ ยจัดซื;อเป็ นผูร้ บั สินค้าเท่านัน; โดยไม่มพี นักงาน
จากฝา่ ยทีสังซื;อสินค้าเข้าร่วมในการตรวจรับสินค้าดังกล่าว ยกเว้นกรณีทเป็
ี นการสังซื;อสินค้าที
เกียวข้องกับเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เท่านัน;
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรกําหนดให้พนักงานจากฝา่ ยทีสังซื;อสินค้าเข้าร่วมในการตรวจรับสินค้า
ในทุกกรณี เพือให้มนใจว่
ั าสินค้าทีได้รบั มานัน; มีความถูกต้องครบถ้วนตามทีได้สงซื
ั ;อไว้ และเป็ น
สินค้าทีได้คุณภาพสามารถใช้งานได้ตามทีต้องการ
รายการระหว่างบริ ษทั ที เกียวข้องกัน
F. บริษทั ฯ มีรายการระหว่างบริษทั ทีเกียวข้องกันอยู่ โดยมีบนั ทึกแจ้งให้ทราบเป็ นหลักฐานทีใช้
ระบุค่ าบริก ารทีคิดระหว่ างกัน แต่ ยงั ไม่มกี ารจัดทําสัญญาสําหรับบริการต่ างๆ ขึ;นอย่างเป็ น
ทางการ
ข้อ เสนอแนะ บริษัท ฯ ควรจัด ทํา สัญญาสํ าหรับรายการซื;อ ขาย หรือ บริก ารทีมีก ับ บริษัท ที
เกียวข้องกัน เพือเป็ นหลักฐานทางบัญชี และใช้เป็ นหลักฐานทางภาษี
5. มีรายการระหว่างบริษทั ทีเกียวข้องกันทีการคิดมูลค่าของรายการไม่ใช่ราคาตลาด
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรมีหลักฐานประกอบการพิจารณาว่ามูลค่าของรายการระหว่างบริษทั ที
เกียวข้องกันเป็ นราคาเดียวกับทีบริษทั ฯ เรียกเก็บหรือให้แก่ลกู ค้ารายอืน

อืนๆ
J. พบว่ามีรหัสผูใ้ ช้งานบนระบบ Express ซึงเป็ นระบบทีใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางบัญชี
ของบริษัทฯ เพียงรหัสผู้ใช้งานเดียว ซึงเป็ นรหัสผู้ใช้งานทีมีสทิ ธิ Vในการใช้งานได้ทุกคําสังงาน
ของระบบโดยไม่มขี อ้ จํากัด และพนักงานทีเกียวข้องใช้รหัสผูใ้ ช้งานดังกล่าวร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทสนั
ี บสนุ นผูใ้ ช้งานทีมีจํานวนมาก สามารถ
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ในป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ ได้ กํ า หนดและเริมใช้
นโยบายการตัง; ค่าเผือหนี;สงสัยจะสูญ

บริษัท ฯ ใช้โ ปรแกรมบัญ ชีทีมีร ะบบบัญ ชี
แยกประเภททัวไป และมีร ะบบบัญชีย่ อ ย
เช่ น ระบบบัญ ชี ลู ก หนี; และระบบบัญ ชี
เจ้ า หนี; ที เชื อมโยงมายัง ระบบบัญ ชี แ ยก
ประเภททัวไป ซึ งจะทํ า ให้ ย อดรวมของ
บัญชีลกู หนี;รายตัว มีจาํ นวนถูกต้อง ตรงกัน
กับยอดในบัญชีแยกประเภททัวไป จึงไม่ม ี
ความจําเป็ นต้องจัดทํารายงานการกระทบ
ยอดลูกหนี;ดงั กล่าว

ป จั จุ บ ั น บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดและเริ มใช้
นโยบายให้ ม ีพ นั ก งานจัด ซื; อ เข้า ร่ ว มการ
ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทําสัญญาการใช้
บริการกับบริษทั ทีเกียวข้องในทุกรายการที
มีเรียบร้อยแล้ว

ป จั จุ บ ั น บริ ษั ท ฯ ได้ จ ั ด ทํ า หลั ก ฐานการ
เปรีย บเทีย บมูล ค่ า รายการระหว่ างกัน กับ
บริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พ ิ จ ารณา
รายการดังกล่าวแล้ว
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้กําหนด Username และ
Password ขอ งโ ปร แก รมบั ญ ชี สํ า หรั บ
พ นั ก ง า น แ ต่ ล ะ ร า ย เ พื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ
กําหนดการใช้งานของแต่ละผูใ้ ช้งาน (User)

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
กําหนดหน้าทีงานทีแตกต่างกันให้กบั ผูใ้ ช้งาน สนับสนุ นให้เกิดการแบ่งแยกหน้าทีภายในบริษทั ฯ
และช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามหาผูร้ บั ผิดชอบรายการได้ เข้ามาใช้ทดแทนระบบปจั จุบนั
ของบริษทั ฯ
D. ปจั จุบนั มาตรฐานการบัญชีมกี ารเปลียนแปลงเป็ นจํานวนมาก การสนับสนุ นให้พนักงานบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จงึ เป็ นสิงสําคัญเพือให้การจัดทํางบ
การเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง น่ าเชือถือ และมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดส่งพนักงานฝา่ ยบัญชีเข้าอบรมในหลักสูตรทีเกียวข้องกับมาตรฐาน
การบัญชี ทีมีความเกียวข้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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การปรับปรุงโดยบริ ษทั ฯ
อย่างเหมาะสม
บริษัทฯ มีการจัดส่งพนักงานฝ่ายบัญชีเข้า
อบรมในหลัก สู ต รต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ
มาตรฐานการบัญชีทุกๆ ปีอยู่แล้ว อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ จะดูแลและสนับสนุ นให้มกี าร
อบรมในหลักสูตรทีเกียวข้อง และเพียงพอ
อย่างต่อเนืองต่อไป

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เกียวกับการควบคุมทัวไปในระบบสารสนเทศบริษทั ฯ จากการตรวจสอบบัญชีประจําปี
>??J สามารถสรุปได้ดงั นี;
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
การพัฒนาจัดหา และบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
A. บริษัท ฯ ไม่มกี ารจัดทําระเบีย บปฏิบตั ิทีเกียวข้อ งกับ การพัฒนา เปลียนแปลงแก้ไ ข และการ
บํารุงรักษาโปรแกรม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯควรจัดทําระเบียบปฎิบตั เิ กียวกับการพัฒนา การเปลียนแปลงแก้ไข และการ
บํารุงรักษาโปรแกรมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพือเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิงานของพนักงานภายใน
บริษทั ฯ
การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูล
>. บริษทั ฯ ไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ทิ เป็
ี นลายลักษณ์อกั ษรเกียวกับเรืองการขอรหัสผูใ้ ช้งาน (User ID)
และสิทธิของผูใ้ ช้งานบนระบบ Express ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถมันใจได้ว่าผู้ใช้งานทีสามารถ
เข้าถึงระบบงานนัน; ๆ ได้รบั การพิจารณาให้สทิ ธิและได้รบั อนุ ญาตอย่างเหมาะสม ซึงการควบคุมการ
กําหนดสิทธิผใู้ ช้งานอย่างไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดความเสียงทีผูใ้ ช้งานดังกล่าวอาจได้รบั สิทธิทไม่
ี
สอดคล้องกับหน้าทีทีได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดทําระเบียบปฏิบตั ิทเกี
ี ยวกับการขอรหัสผูใ้ ช้งานและสิทธิของผูใ้ ช้งาน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบตั ติ ามระเบียบดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
<. บริษทั ฯ มีนโยบายทีเกียวข้องกับการกําหนดรหัสผ่านสําหรับแต่ละระบบงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างไรก็ตาม จากการสอบทานระบบ Express พบว่าบนระบบดังกล่าวมิได้กําหนดค่าของรหัสผ่าน
(Password Parameter) ตามนโยบายของบริษทั ฯ โดยกําหนดรหัสผ่านไว้เป็ นตัวอักษรเพียง > ตัว
เท่านัน; เนืองจากมีรหัสผูใ้ ช้งานเพียงรหัสเดียว และใช้งานร่วมกันโดยพนักงานฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ ควรแก้ไขค่าของรหัสผ่านของระบบ Express ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดใน
นโยบายของบริษทั ฯ โดยเร็ว และดําเนินการแยกรหัสผูใ้ ช้งานของพนักงานฝา่ ยบัญชีและการเงินตาม
หน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละคน เพือให้ระบบงานมีการรักษาความปลอดภัยและเป็ นการลดความ
เสียงต่อการเข้าถึงเพือเปลียนแปลงโปรแกรมหรือข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
F. พนักงานทีใช้งานรหัสผูใ้ ช้งานทีมีสทิ ธิ Vพิเศษ (Privilege ID) ของทุกระบบงานของบริษทั ฯ มีความ
เหมาะสมแล้ว ยกเว้นระบบ Express เนืองจากมีรหัสผูใ้ ช้งานเพียงรหัสเดียว ซึงเป็ นรหัสผูใ้ ช้งานทีมี
สิทธิพิV เศษบนระบบ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ทําระเบียบปฎิบตั เิ กียวกับการควบคุมการใช้
งานรหัสผ่านเหล่านัน; เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดทําระเบียบปฎิบตั เิ กียวกับใช้งานรหัสผูใ้ ช้งานทีมีสทิ ธิ Vพิเศษ
?. บริษทั ฯ ไม่มกี ารสอบทานรหัสผูใ้ ช้งานและสิทธิ Vของผูใ้ ช้งานบนระบบงานต่างๆ ของบริษทั ฯ อย่าง
สมําเสมอ รวมถึงไม่มรี ะเบียบปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้องกับขัน; ตอนดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรกําหนดให้มรี ะเบียบปฏิบตั ทิ เป็
ี นลายลักษณ์ อกั ษรเกียวกับการสอบทาน
รหัสผูใ้ ช้งานและสิทธิ Vของผูใ้ ช้ในระบบงานต่างๆของบริษทั ทัง; นี; ควรครอบคลุมถึงระบบปฏิบตั งิ าน
(Operating System) และฐานข้อมูล (Database) ทีเกียวข้องกับระบบงานเหล่านัน; ด้วย โดยผูท้ มีี
หน้าทีเกียวข้องในการสอบทานควรจัดทํารายงานสรุปรายชือรหัสผูใ้ ช้งานพร้อมสิทธิ Vของผูใ้ ช้งานของ
แต่ละแผนกส่งให้ผบู้ ริหารของแต่ละแผนกทําการสอบทานอย่างน้อยทุกๆ < เดือน เพือทําการยืนยัน
และอนุ มตั สิ ทิ ธิของพนักงานแต่ละคน ทัง; นี; หากพบว่ามีรหัสผู้ใช้งานใดทีไม่ได้ใช้งานแล้ว บริษัทฯ
ควรดําเนินการลบหรือปิ ดการใช้งาน (disable) รหัสผูใ้ ช้งานเหล่านัน; โดยทันที เพือเป็ นการป้องกัน
การนํารหัสผูใ้ ช้งานเหล่านัน; ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
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การปรับปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จดั ทําและเริมใช้งาน
ระเบียบปฎิบตั ทิ เกี
ี ยวข้องกับการพัฒนา
เปลียนแปลงแก้ไข และการบํารุงรักษา
โ ป ร แ ก ร ม เ ป็ น ล า ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร
เรียบร้อยแล้ว
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จดั ทําและเริมใช้งาน
ระเบี ย บปฏิ บ ั ติ ก ารขอรหั ส และสิ ท ธิ
ผู้ใ ช้ง าน สํ า หรับ ระบบบัญ ชี Express
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรียบร้อยแล้ว

ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเป็ น
ทีเรียบร้อยแล้ว

ในปจั จุ บนั บริษัท ฯ ได้จดั ทําและเริมใช้
ระเบียบปฎิบตั กิ ารควบคุมรหัสผูใ้ ช้งาน
ที มีส ิ ท ธิ พV ิ เ ศษเป็ นลายลัก ษณ์ อ ั ก ษร
เรียบร้อยแล้ว
ในปจั จุ บนั บริษัท ฯ ได้มกี ารสอบทาน
รหัสและสิทธิ Vการใช้งานบนระบบต่ างๆ
ของพนักงานในทุกแผนกเรียบร้อยแล้ว

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
J. บริษทั ฯ ไม่มกี ารกําหนดให้สอบทาน security log ในระบบงานของบริษทั ฯ เช่น sign-on attempt
log, fail log-on log เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ ควรจัดทําระเบียบปฎิบตั ิ รวมถึงขัน; ตอนในการสอบทานและสังเกตการณ์
security log ของระบบงานต่ างๆ รวมถึงระบบเครือข่ายของบริษัทฯ และควรกําหนดบุคคลทีทํา
หน้าทีรับผิดชอบในการตรวจทาน logs ของระบบอยู่เป็ นประจํา ซึงจะทําให้บริษทั ฯ สามารถป้องกัน
และควบคุมปญั หาก่อนทีจะเกิดขึน; ได้ นอกจากนี; ในกรณีทมีี การฝ่าฝื นระเบียบในการเข้าสู่ระบบงาน
จากภายในบริษทั ฯ ควรมีการติดตามถึงการฝา่ ฝื นและเหตุผลทีทําการฝา่ ฝื นนัน; ๆ
การสํารองข้อมูล การกู้คืนระบบ และแผนสํารองฉุกเฉิ น
D. บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารจัดทําระเบียบปฏิบตั เิ กียวกับการสํารองข้อมูลขึน; เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ ควรจัดทําระเบียบปฎิบตั ิเกียวกับการสํารองข้อมูล และประกาศใช้อย่างเป็ น
ทางการ
8. บริษทั ฯ ไม่มหี ลักฐานการสอบทานผลการสํารองข้อมูลของระบบงาน Express
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรกําหนดให้พนักงานทีเกียวข้องกับการสํารองข้อมูลทําการสอบทานผลการ
สํารองข้อมูลของทุกระบบงาน โดยเฉพาะระบบงานทีเกียวข้องกับข้อมูลทางการเงิน และบันทึกผล
การสอบทานไว้เป็ น หลัก ฐาน รวมถึงหากมีป ญั หาเกิดขึ;น ระหว่ า งการสํ า รองข้อ มูล ควรบัน ทึก
รายละเอียดของปญั หา และวิธกี ารแก้ไขไว้ และรายงานให้แก่ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพือดําเนินการ
ป้องกัน หรือแก้ไขต่อไป
@. บริษทั ฯ เก็บสือทีใช้สาํ รองข้อมูลของระบบงาน Express ไว้ทตึี กสํานักงานของบริษทั ฯ
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดเก็บสือทีใช้ในการสํารองข้อมูลของระบบงาน Express ไว้ห่างจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ เพือให้บริษทั ฯ มีความมันใจว่าข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ สามารถนํ า
กลับมาใช้งานได้ตลอดเวลา หากเกิดความเสียหายต่ อศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินขึ;น
ทัง; นี; บริษทั ฯ ควรจัดทําระเบียบปฏิบตั เิ กียวกับการควบคุมการเก็บสือสํารองข้อมูลขึน; อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพือให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความเข้าใจทีตรงกัน และปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
AH. บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารทดสอบการกูค้ นื ข้อมูลทีสํารองไว้อย่างสมําเสมอ
ข้อเสนอแนะ บริษทั ฯ ควรจัดทําระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับกระบวนการทดสอบการกู้คนื ข้อมูล และ
ดําเนินการอย่างสมําเสมอ รวมถึงมีเอกสารเก็บบันทึกผลการทดสอบไว้เป็ นหลักฐาน เพือให้มนใจว่
ั า
สือทีใช้สาํ รองข้อมูลสามารถใช้งานได้ในเวลาทีต้องการ

การปรับปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ั
ปจ จุ บ ัน บริษัท ฯ ได้กํ า หนดและเริมใช้
นโยบายการสอบทาน Security Log ทุก
ครัง; เมือมีการ Fail Log in เกินกว่า <
ครัง;

ในปจั จุ บนั บริษัท ฯ ได้จดั ทําและเริมใช้
ระเบียบปฏิบตั เิ กียวกับการสํารองข้อมูล
ขึน; เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรียบร้อยแล้ว
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ดําเนินการแก้ไข
เป็ น ทีเรีย บร้อ ยแล้ว โดยจะมีก ารสอบ
ทานผลการสํารองข้อมูลของระบบงาน
Express ทุกครัง; ทีมีการสํารองข้อมูล

บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขเป็ นที
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้มกี ารนํ า
สื อที ใช้ สํ า รองข้ อ มู ล ของระบบงาน
Express ไปเก็บไว้ทศูี นย์สํารองข้อมูล
ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ซึ ง อ ยู่ ไ ก ล จ า ก ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ
ในป จั จุ บ ัน บริษัท ฯ ได้ ม ีก ารสอบทาน
การกู้ ค ืน ข้อ มูล ทีสํ า รองไว้ และจัด ทํ า
รายงานผลการทดสอบและหลักฐานการ
สอบทานการกูค้ นื อยู่อย่างสมําเสมอทุก
เดือน

ทัง; นี;ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ไม่ได้ให้ขอ้ สังเกตุใดๆเกียวกับระบบควบคุมภายในด้านระบบบัญชีรวมถึงเกียวการควบคุม
ทัวไปในระบบสารสนเทศฯของบริษทั ฯจากการตรวจสอบบัญชีประจําปี >??D และ >??I
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