บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซงึ่ จะช่วยสนับสนุนให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้ เห็นชอบให้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้ อนุมตั ิให้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เพื่อทาหน้ าที่สอบทานประสิทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ ฯ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่บงั คับใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท ฯ ได้ แ ต่ง ตัง้ บริ ษั ท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่ อท าหน้ าที่ เป็ นผู้
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ ทาการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของ บริ ษัทฯ พร้ อมทัง้ ให้ ข้อเสนอและและติดตามผลการปรับปรุ งระบบควบคุมภายใน
การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวข้ องตามแผนการตรวจระบบควบคุมภายในที่กาหนด ซึ่งรวมถึง
แนวทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO
5 ด้ าน ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพแวดล้ อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง
มาตรการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และ
ระบบการติดตาม

โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุ งแก้ ไข ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินการของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
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บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิ ภาพในการดาเนิน
ธุรกิจให้ ดียิ่งขึ ้น ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในติดตาม
ผลการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ ทาการ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2557 เป็ น
รายไตรมาส โดยว่าจ้ างให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในเข้ าตรวจสอบกระบวนการ รวมทังให้
้ ติดตามผลการตรวจสอบและนามา
รายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมครบทัง้ 3 ท่าน เข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และอ้ างอิงจากผลการประเมิน ซึง่
ประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2557 ทังนี
้ ้ โดยได้ จดั ทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทดังกล่าว นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับขนาดของบริ ษัทฯ และสภาวะการณ์ในปั จจุบนั
ข้ อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบตรวจสอบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานทุกฝ่ ายงาน ซึง่ ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ จดั ทารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯมีรายละเอียด
ดังนี ้
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิ ภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ ว
บริ ษัทฯ มีกาหนดแผนการดาเนินการกระบวนการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการ และการดาเนินงาน ที่มีการควบคุม
ภายในเพียงพอตามควร และมีสว่ นที่ควรได้ รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวม
สามารถให้ ความมั่นใจได้ ว่า บริ ษัทฯ จะสามารถดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่
คาดหวังได้ โดยสามารถสรุ ป ได้ เป็ นข้ อ เสนอแนะให้ บริ ษัท ฯ โดยแบ่งเป็ นข้ อเสนอแนะสาคัญที่ บริ ษัทฯ ควรเร่ ง
พิจารณาดาเนินการ และข้ อเสนอแนะที่บริ ษัทฯ ควรพิจารณา

ทังนี
้ ้จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในส่วนของการตรวจไตรมาสที่
1 ปี 2557 มีประเด็นที่คงค้ างเกี่ยวกับข้ องกับระบบการออกเอกสารการขายและระบบงานบริ หารงานบุคคลโดยมี
รายละเอียดทังหมดดั
้
งนี ้
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การตรวจสอบเพื่อติดตามการดาเนินการของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด ต่อข้ อตรวจพบตามรายงาน
การตรวจสอบภายใน ตังแต่
้ การประกอบการปี 2555 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีบทสรุปโดยรวมดังนี ้
ลาดับที่

ระบบ

1

ระดับองค์กร

2
2.1

ระดับกิจกรรม
ระบบการขาย
และรับเงิน

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

จานวนข้ อ
ตรวจพบ
5 ข้ อตรวจพบ

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง 4 ข้ อตรวจพบ
ต่า 1 ข้ อตรวจพบ

10 ข้ อตรวจพบ สูง 1 ข้ อตรวจพบ
ปานกลาง 5 ข้ อตรวจพบ
ต่า 4 ข้ อตรวจพบ

ระบบซื ้อและ
จ่ายเงิน
ระบบการ
บริ หารสินค้ า
ระบบสินทรัพย์
ถาวร
ระบบเงินเดือน
และ
บริ หารงาน
บุคคล

8 ข้ อตรวจพบ

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5 ข้ อตรวจพบ

รวม

43 ข้ อตรวจพบ 43 ข้ อตรวจพบ

7 ข้ อตรวจพบ
3 ข้ อตรวจพบ
5 ข้ อตรวจพบ

ปานกลาง 4 ข้ อตรวจพบ
ต่า 4 ข้ อตรวจพบ
ปานกลาง 3 ข้ อตรวจพบ
ต่า 4 ข้ อตรวจพบ
ปานกลาง 2 ข้ อตรวจพบ
ต่า 1 ข้ อตรวจพบ
ต่า 2 ข้ อตรวจพบ
ปานกลาง 3 ข้ อตรวจพบ

ปานกลาง 4 ข้ อตรวจพบ
ต่า 1 ข้ อตรวจพบ
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ผลการตรวจสอบ – สถานะ
✔ = ดาเนินการแล้ ว
✖ = ดาเนินการแล้ วแต่ ตดิ ตามต่ อเนื่อง
✔

✔ = 9 ข้ อตรวจพบ
✖ = 1 ข้ อตรวจพบ (ข้ อ 1 รายละเอียดข้ อ
ตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ตดิ ตามต่อเนื่อง)
ระดับความเสี่ยงต่า
✔
✔
✔
✔ = 4 ข้ อตรวจพบ
✖ = 1 ข้ อตรวจพบ (ข้ อ 2 รายละเอียดข้ อ
ตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ตดิ ตามต่อเนื่อง)
ระดับความเสี่ยง 3ตา่
✔ = 4 ข้ อตรวจพบ
✖ = 1 ข้ อตรวจพบ (ข้ อ 3 รายละเอียดข้ อ
ตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ตดิ ตามต่อเนื่อง)
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
✔ = 41 ข้ อตรวจพบ
✖ = 3 ข้ อตรวจพบ
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รายละเอียดข้ อตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ ติดตามต่ อเนื่อง
ลาดับที่ ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

1

Product Sale Slip ไม่ระบุเลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน และ / หรื อ ชื่อพนักงานขาย
(ช่อง Receipt No. / Salesperson) เช่น
สาขาพร้ อมพงษ์ เลขที่ PP01020, PP01021
/ สาขาพาวิลเลี่ยน เอกสาร Product Sale
Slip ส่วนใหญ่ไม่ระบุเลขที่ใบเสร็ จรับเงิน
ผลกระทบ : ข้ อมูลอ้ างอิงที่ไม่ครบถ้ วน อาจ
ทาให้ ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม
ระดับความเสี่ยง : ตา่

ข้ อตรวจ ข้ อเสนอแนะ
พบตาม
รายงาน
ครัง้ ที่
บริ ษัทฯ ควรกาชับ
1/2556 ให้ มีการระบุเลขที่
ใบเสร็ จรับเงิน ชื่อ
พนักงาน ใบ
เอกสาร Product
Sale Slip ให้
ครบถ้ วน

ผลการติดตามการดาเนินการของบริษัทฯ / ข้ อตรวจพบ
ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 28
ครัง้ ที่ 1/2557
ตุลาคม 2556
คาชี ้แจง/การดาเนินการ
จากการทดสอบรายการขายของ
ของผู้บริ หารต่อข้ อตรวจ
สาขาต่าง ๆ เช่น สาขาราชดาริ ,
พบ :สมุย, พาวิลเลี่ยน, เทอร์ มินอล
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งผู้จดั การ
21, พร้ อมพงษ์ , พัทยา,
สาขาให้ กาชับการปฏิบตั ิ แมนดาริ น, ภูเก็ต, ระริ นจินดา
ตามระบบโดยเคร่ งครัด
(เชียงใหม่) ฯลฯ พบว่าส่วนใหญ่
ได้ ปฏิบตั ติ ามระบบ แต่ยงั ตรวจ
พบการไม่ระบุเลขที่ใบเสร็ จ
รับเงินในเอกสาร Product Sale
Slip บางรายการ สาหรับสาขา
พาวิลเลี่ยน, สาขาสมุย, และ
สาขาภูเก็ต 4 และไม่ระบุ
พนักงานขายสาหรับสาขาภูเก็ต
4 และเทอร์ มินอล 21
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สถานะ / ข้ อเสนอแนะ

สาขาส่วนใหญ่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามแล้ ว สาหรับสาขาที่
ยังมีข้อตรวจพบ บริ ษัทฯ
ควรแจ้ งผู้จดั การสาขาให้
กากับดูแลให้ พนักงาน
ปฏิบตั ติ ามระบบโดย
เคร่ งครัด
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รายละเอียดข้ อตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ ติดตามต่ อเนื่อง
ลาดับที่ ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

2

ข้ อตรวจ ข้ อเสนอแนะ
พบตาม
รายงาน
วิธีการตรวจสอบการคานวณผลตอบแทน
ครัง้ ที่
การตรวจสอบการ
Therapist โดยสรุ ป ดังนี ้
1/2556 คานวณ
ใช้ ข้อมูลตารางคิวและสอบยันกับคูปอง
ผลตอบแทน
พนักงาน โดยวิธีการคานวณ สานักงานใหญ่
Therapist ไม่ควร
จะคานวณผลตอบแทนจากตารางคิวหมอ
อยู่ในหน้ าที่ของ
และคูปองบริ การ โดยดูจากแพคเกจเทียบกับ
ฝ่ ายจัดซื ้อ และ
อัตราผลตอบแทนที่กาหนดไว้ และ
ควรพิจารณาใช้
เปรี ยบเทียบกับไฟล์ที่สาขาส่งมา ซึง่ สาขา
เครื่ องมือหรื อ
คานวณจากคูปอง หากเกิดผลต่างจะทาการ
ระบบ โปรแกรม
ตรวจสอบซ ้า ซึง่ การจ่ายค่าตอบแทน จ่าย
ช่วยในการ
เดือนละ 2 ครัง้ ทุกวันที่ 15 และ 30 ของ
ตรวจสอบ และ
เดือน ผ่านระบบของธนาคารไทยพาณิชย์
คานวณ
ปั จจุบนั การคานวณผลตอบแทน Therapist
ผลตอบแทน
เป็ นหน้ าที่ของคุณเสาวนีย์ ซึง่ โดยตาแหน่ง
เป็ นผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ และใช้ Excel ในการ
คานวณ
ผลกระทบ : การคานวณผลตอบแทนอาจ
ผิดพลาด / ล่าช้ า
ระดับความเสี่ยง: ตา่

ผลการติดตามการดาเนินการของบริษัทฯ / ข้ อตรวจพบ
ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 28
ครัง้ ที่ 1/2557
ตุลาคม 2556
เนื่องจากผู้ที่บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ชี ้แจงว่า เนื่องจากการ
มอบหมายซึง่ อยู่ใน
คานวณผลตอบแทน Therapist
ตาแหน่งของผู้จดั การ
มีรายละเอียดและต้ องอาศัย
จัดซื ้อ มีความเข้ าใจและมี ประสบการณ์และความเข้ าใจ
ประสบการณ์ อย่างไรก็
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ฝ่าย
ตาม บริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
บุคคลเป็ นผู้รับผิดชอบ ซึง่ ฝ่ าย IT
พิจารณามอบหมายงานให้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
หน่วยงานตามเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
ต่อไป (ตรวจสอบว่า
การควบคุมและตรวจสอบการ
ปั จจุบนั การปฏิบตั งิ านยัง คานวณผลตอบแทนดังกล่าว
ไม่เหมือนเดิม โดย
โดยกาหนดเวลาโอนงานให้ ฝ่าย
หน่วยงานและใครบ้ างที่
บุคคลภายในเดือนมิถุนายน
ดาเนินการ ตาแหน่งอะไร) 2557
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สถานะ / ข้ อเสนอแนะ

ติดตามการใช้ เครื่ องมือ
ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการ
ควบคุมและคานวณ
ผลตอบแทนได้ อย่าง
ถูกต้ องเหมาะสม และ
การโอนงานให้ ฝ่ายบุคคล

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

รายละเอียดข้ อตรวจพบที่ดาเนินการแล้ วแต่ ติดตามต่ อเนื่อง
ลาดับที่ ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

3

บริ ษัทฯ มีการจัดทา Check List ตรวจสอบ
ลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ สาหรับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างการสอบเทียบ
ราคาเพื่อซื ้อให้ ครบถ้ วน
ผลกระทบ : อาจมีการใช้ ซอฟท์แวร์ ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

ข้ อตรวจ ข้ อเสนอแนะ
ผลการติดตามการดาเนินการของบริษัทฯ / ข้ อตรวจพบ
พบตาม
ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 28
ครัง้ ที่ 1/2557
รายงาน
ตุลาคม 2556
ครัง้ ที่
บริ ษัทฯ ควรเร่ ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ฝ่ าย Software ได้ จดั ทาแผนการ
1/2555 ดาเนินการสอบ
กาหนดแล้ วเสร็ จในเดือน จัดซื ้อซอฟต์แวร์ ระบบออฟฟิ ศ
เทียบราคา
พฤศจิกายน 2556
เสนอผู้บริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
กาหนดแผนและ
โดยกาหนดแผนงานติดตัง้
ระยะเวลาที่ชดั เจน
ซอฟต์แวร์ แล้ วเสร็ จภายในเดือน
ในเรื่ องดังกล่าว
เมษายน 2557
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สถานะ / ข้ อเสนอแนะ

ติดตามการดาเนินการ
ติดตังซอฟต์
้
แวร์ ระบบ
ออฟฟิ ศตามกาหนด เวลา
ในแผนของบริ ษัทฯ

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

13.2

ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป และมีความเห็นในงบการเงินดังกล่าวว่า ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี ผู้ส อบบัญชีได้ รายงานข้ อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ที่ผ้ สู อบบัญชี ได้ จากการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทารายงานทางการเงิน
สาหรับการกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้ อสรุปในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และได้ เสนอข้ อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในที่ทางผู้สอบ
บัญชีตรวจพบ และได้ เสนอแนะต่อผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งระบบควบคุมภายในหรื อก่อให้ เกิ ดผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น โดยสรุ ป ให้ กับ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ รวมถึงการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557 สรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต
1. กลุ่มบริ ษัทได้ มีการจัดทารายงาน
ทางการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมีข้อสังเกต
ว่าบริ ษัทใช้ เวลาในการปิ ดบัญชีเป็ น
เวลานาน เนื่องจากบริ ษัทยังคงมี
รายการปรับปรุ งงบการเงิน

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรพิจารณาปรับปรุ งระบบการจัดทารายงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถจัดทาและนาเสนองบการเงินได้ ตามเงื่อนไขเวลาที่กาหนด
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
จากการสอบทานพบว่ากลุ่มบริ ษัทยังใช้ เวลานานในการปิ ดบัญชี อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยได้ ใช้ เวลาในการปิ ดบัญชีลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีรายการปรับปรุ งงบการเงินใน Q1/2557 และต้ องขอข้ อมูลจากบริ ษัทฯเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ทาง
บริ ษัทฯได้ หารื อกับผู้เกี่ยวข้ องเพื่อทาความเข้ าใจและแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวแล้ ว
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คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร
บริ ษัทฯได้ มีการว่าจ้ างบุคลากรที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ ้น เพื่อให้ เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานในปั จจุบนั และรองรับกับการขยาย
งานในอนาคตของบริ ษัทฯ พร้ อมทังได้
้ ปรับปรุ ง
ระบบและวิธีการทางานใหม่ เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการทางาน และสามารถลด
ระยะเวลาที่ใช้ ในการปิ ดบัญชี และการจัดทา
รายงาน รวมทังมี
้ การพัฒนาระบบ IT เพื่อมา
support การทางานของฝ่ ายบัญชีอีกด้ วย ซึง่
ทางบริ ษัทฯมีความเชื่อมัน่ ว่า ในอนาคต
นับตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นไป จะสามารถปิ ด
บัญชีได้ ทนั เวลาตามที่กาหนด

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต
2. บริ ษัท สยามเวลเนสรี สอร์ ท จากัด ซึง่
เป็ นบริ ษัทย่อย มีการซื ้อของสด
บางส่วนในระหว่างปี โดยการชาระ
ด้ วยเงินสด จานวนมีสาระสาคัญ ทา
ให้ อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่ องของ
ข้ อผิดพลาดหรื อการทุจริ ตได้ ง่าย
นอกจากนัน้ รายการซื ้อวัตถุดบิ ของ
บริ ษัทฯในระหว่างปี 2556 บาง
รายการมีการจัดซื ้อโดยใช้ บตั รเครดิต
ส่วนตัวของผู้บริ หาร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรกาหนดวิธีการซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวให้ รัดกุมมากขึ ้นโดยกาหนดให้ มีการจัดซื ้อ
ตามกระบวนการจัดซื ้อ หลีกเลี่ยงรายการที่ดาเนินการโดยใช้ บตั รเครดิตของผู้บริ หาร
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
จากการสอบทานพบว่าบริ ษัทฯได้ ลดปริ มาณการซื ้อของสดโดยการชาระด้ วยเงินสดอย่างมี
สาระสาคัญ โดยยังคงเหลือบางรายการซึง่ ไม่สามารถซื ้อจาก Supplier หลักได้ เช่น ใบเตย
ใบตอง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกการใช้ บตั รเครดิตผู้บริ หารในการซื ้อวัตถุดบิ ของบริ ษัท
ฯ โดยการขอเปิ ดเครดิตทดแทนในเดือน มีนาคม 2557 เช่น บริ ษัทฯ สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) ได้ ให้ เครดิต 15 ด้ วยวงเงิน 500,000 บาท
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คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร
บริ ษัทฯได้ ทาการปรับปรุ งการซื ้อของสดและ
วัตถุดิบด้ วยการขอเครดิตกับ Supplier และทา
การชาระหนี ้ด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคารแทน
การซื ้อด้ วยเงินสด โดยผ่านระบบการจัดซื ้อของ
บริ ษัทฯที่มีการอนุมตั โิ ดยผู้มีอานาจและมีการ
ตรวจรับสินค้ าอย่างถูกต้ อง และบริษัทฯไม่มี
นโยบายให้ ใช้ บตั รเครดิตส่วนตัวของผู้บริ หาร ใน
การซื ้อสินค้ า สาหรับกรณีห้าง MAKRO บริ ษัทฯ
ได้ ทาการวางเงินค ้าประกันเพื่อขอเครดิตในการ
ชาระค่าสินค้ าแล้ ว

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต
3. กลุ่มบริ ษัทจัดทารายงานอายุสินค้ า
คงเหลือที่มีไว้ เพื่อขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยไม่ได้ ใช้ วนั
หมดอายุ (Expired date) ของสินค้ า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์ในการจัดทา ทังนี
้ ้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯชี ้แจงว่าสินค้ า
คงเหลือ ณ วันสิ ้นปี มีจานวนไม่มาก
และมีรายการเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรดาเนินการจัดทารายงานอายุสินค้ าคงเหลือ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดย
พิจารณาจากวันหมดอายุ (Expired date) ประกอบกัน ทังนี
้ ้เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
พิจารณาตังค่
้ าเผื่อสินค้ าล้ าสมัยหรื อสินค้ าหมดอายุได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร
บริ ษัทฯได้ ดาเนินการให้ มีการจัดทารายงานอายุ
สินค้ า รายไตรมาสเพื่อการทบทวนความ
เหมาะสมและเพียงพอในการตังค่
้ าเผื่อสินค้ า
ล้ าสมัยและหมดอายุ โดยในปั จจุบนั ใช้ วนั รับเข้ า
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
สินค้ า บวกกับ lead time ในการขนส่งและผลิต
จากการสอบทานพบว่า กิจการไม่สามารถใช้ วนั หมดอายุในการจัดทารายงานอายุสินค้ าได้ จาก Supplier ในการแบ่งอายุสินค้ า เนื่องจาก
ยังคงใช้ วธิ ีเดิมโดยใช้ วนั ที่รับสินค้ าบวกด้ วย Lead Time ประมาณ 15 วัน สาหรับขนส่งและ โดยปกติสินค้ าเหล่านันจะ
้ made to order และ
ผลิตจาก Supplier โดยสินค้ าคงเหลือเหล่านี ้เป็ นสินค้ า made to order ซึง่ จัดส่งให้ กบั ทาง จัดส่งให้ กบั ทางบริ ษัทฯหลังจากผลิตเสร็ จ
บริ ษัทฯหลังผลิตแล้ ว ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ มีการจัดเรี ยงสินค้ าคงเหลือ โดยกาหนด Zoning เรี ยง นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯได้ มีนโยบายในการควบคุม
ตามอายุสินค้ า สินค้ าที่ผลิตก่อนจะถูกนาไปใช้ ก่อนตามหลัก FIFO (เข้ าก่อนออกก่อน) และ สินค้ าหมดอายุและเสื่อมสภาพให้ รัดกุมมาก
กาหนดพื ้นที่ของสินค้ าหมดอายุหรื อเสื่อมสภาพแยกออกจากสินค้ าปกติอย่างชัดเจน ใน
ยิ่งขึ ้น โดยใช้ วธิ ีการจัด Zoning ของสินค้ า
ส่วนของสินค้ าเพื่อขายตามสาขาต่างๆ ทางบริ ษัทฯได้ จดั เรี ยงสินค้ าตามหลัก FIFO เช่นกัน คงเหลือตามอายุ สินค้ าที่ถกู ผลิตก่อนจะถูก
โดยกาหนดให้ ทางสาขาคืนสินค้ ามายังสานักงานใหญ่ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน เพื่อเพิ่ม
นาออกไปใช้ ก่อนตามหลัก FIFO (เข้ าก่อน-ออก
ประสิทธิภาพในการบริ หารสินค้ าคงเหลือ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างติดตามผล
ก่อน) และ ได้ แยกพื ้นที่ของสินค้ าหมดอายุหรื อ
เสื่อมสภาพ ออกอย่างชัดเจน สินค้ าเพื่อขาย
ตามสาขาต่างๆได้ จดั เรี ยงตามหลัก FIFO
เช่นกัน โดยทางบริ ษัทฯได้ กาหนดให้ บางสาขามี
การคืนสินค้ ามายังสานักงานใหญ่ก่อนหมดอายุ
6 เดือน ทังนี
้ ้ทางบัญชีจะเข้ าสุ่มตรวจอย่างน้ อย
ปี ละ 2 ครัง้
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ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต
4. กลุ่มบริ ษัทมีการตรวจนับและติด
Tag กากับสินทรัพย์ถาวรทังที
้ ่
สานักงานใหญ่ สาขา และบริ ษัทย่อย
แต่ละแห่งอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท
ยังไม่สามารถยันยอดกับทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบ Express และติด
Tag กากับให้ ครบถ้ วนครอบคลุมทุก
รายการ

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรดาเนินการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรโดยละเอียด ทังที
้ ่สานักงานใหญ่ สาขา และ
บริ ษัทย่อยแต่ละแห่ง ทังหมดพร้
้
อมๆกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ การตรวจนับเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ หากมีกรณีการโอนย้ ายระหว่างสถานที่ จะได้ สามารถตรวจสอบได้
ทันที และควรทาการตรวจสอบกับข้ อมูลในทะเบียนทรัพย์สินให้ ถูกต้ องตรงกันด้ วย
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯควรดาเนินการให้ หมายเลขสินทรัพย์ถาวร และติด Tag กากับ
ให้ ครอบคลุมทุกรายการด้ วยเช่นกัน
รวมทังควรพิ
้
จารณาสภาพการใช้ งาน ณ ปั จจุบนั ของทรัพย์สินแต่ละรายการ
พร้ อมกันไปด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อพิจารณาขออนุมตั ปิ รับปรุ งหรื อตัดจาหน่ายให้ เหมาะสมในแต่ละ
กรณีตอ่ ไป
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
จากการสอบทานพบว่า กลุ่มบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการนับสินค้ าถาวรและติด Tag กากับในทุก
สถานประกอบการ ยกเว้ นสาขาพัทยา ซึง่ เป็ นสาขาที่เปิ ดบริ การมากว่า 10 ปี สินทรัพย์
ถาวรส่วนมากได้ คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ ว ทังนี
้ ้สินทรัพย์ถาวรประเภทวัสดุตกแต่ง
สาขาบางรายการ ไม่สามารถติด Tag กากับได้ ทางกลุ่มบริ ษัทจึงได้ กาหนด location เพื่อ
การตรวจสอบสินทรัพย์ดงั กล่าว และทางบริ ษัทฯจะทาการ recheck สินทรัพย์ถาวรอีกครัง้
ในปี 2557 เพื่อความถูกต้ องตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะจัดให้
มีการตรวจนับ และติด Tag สินทรัพย์ถาวรทุกรายการเป็ นประจาทุกสาขาในวันที่ 24
พฤษภาคม 2557 โดยมีการ recheck กับทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Express รวมถึงระบุ
สภาพและ location ของสินทรัพย์ถาวร ทังนี
้ ้หากสินทรัพย์ถาวรรายการใดมีการเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ จะจัดให้ มีการขออนุมัตเิ พื่อตัดออกจากทะเบียนทรัพย์สิน
ต่อไป
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คาชีแ้ จงจากผู้บริหาร
บริ ษัทฯมีนโยบายตรวจนับสินทรัพย์ถาวร 100%
ปี ละครัง้ โดยในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริ ษัทได้
จัดให้ มีการนับสินทรัพย์ถาวรและติด Tag
กากับในทุกสถานประกอบการ ยกเว้ น สาขา
พัทยา ซึง่ เป็ นสาขาที่เปิ ดให้ บริ การมานานกว่า
10 ปี สินทรัพย์ถาวรส่วนมากได้ คดิ ค่าเสื่อม
ราคาเต็มมูลค่าแล้ ว ทังนี
้ ้สินทรัพย์ถาวรประเภท
วัสดุตกแต่งสาขาบางรายการ ไม่สามารถติด
Tag กากับได้ ทางกลุ่มบริ ษัทจึงได้ กาหนด
location เพื่อการตรวจสอบสินทรัพย์ดงั กล่าว
ทางบริ ษัทฯจะทาการ recheck สินทรัพย์ถาวร
อีกครัง้ ในปี 2557เพื่อความครบถ้ วนถูกต้ อง ตรง
กับทะเบียนทรัพย์สินในระบบ Express ในกรณี
ที่มีการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้ งานได้
ตามปกติก็จะจัดให้ มีการขออนุมตั เิ พื่อตัดออก
จากทะเบียนทรัพย์สินต่อไป

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
5. เอกสารใบสาคัญประกอบการลงบัญชีสาหรับบางรายการ
้
บตั งิ าน
 การลงลายมือชื่อผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบ บริ ษัทฯควรดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องดาเนินการตามขันตอนการปฏิ
ตามที่ได้ กาหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบโดยเจ้ าหน้ าที่อีก
และผู้อนุมตั ิ ไม่ครบถ้ วนและไม่
คนที่ได้ รับมอบหมายอย่างเป็ นประจา สม่าเสมอ
สม่าเสมอ
 การจัดเก็บเอกสารใบสาคัญของ
บริ ษทั ย่อยบางบริ ษัทฯ ยังจัดเก็บ ไม่
เป็ นระเบียบและเป็ นระบบเท่าที่ควร
มีการแยกเก็บหลายจุด หรื อแยกเก็บ
กระจายที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านแต่ละคน
รวมถึงเอกสารบางส่วนยังมิได้
รวบรวมเข้ าแฟ้มทาให้ ยากแก่การ
ติดตามค้ นหา

การจัดเก็บเอกสารใบสาคัญ ควรจัดทาอย่างเป็ นระบบและจัดวางให้ อยู่ในที่ที่ได้ มีการ
กาหนดตกลงกันไว้ โดยควรมีการสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตรงกันในระหว่างผู้ปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะช่วยให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้ การจัดเก็บสามารถทาได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้นและ
สะดวกต่อการค้ นหา หากมีการสูญหายก็จะสามารถทราบได้ ทนั ท่วงที

 หลักฐานแนบใบสาคัญ (บางฉบับ)
ไม่ครบถ้ วน

บริ ษัทฯควรกาชับให้ มีการติดตามและจัดเก็บหลักฐานแนบใบสาคัญให้ ครบถ้ วนโดยเร็ ว
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บริ ษัทฯได้ กาหนดให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านลงลายมือชื่อ
ในเอกสารใบสาคัญประกอบการลงบัญชี พร้ อม
ทังให้
้ มีผ้ ตู รวจสอบ และผู้อนุมตั ติ ามขันตอนการ
้
ปฏิบตั งิ านแล้ ว
บริ ษัทฯได้ ทาการจัดระบบเอกสารและทาความ
เข้ าใจกับผู้ปฏิบตั งิ านแล้ ว ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน

บริ ษัทฯได้ ทาความเข้ าใจให้ กบั ผู้ปฏิบตั งิ านใน
การจัดเก็บเอกสารใบสาคัญพร้ อมทังให้
้ มีการ
ติดตามเอกสารเพื่อแนบใบสาคัญให้ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง

บริ ษทั ฯ สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 1 ปี 2557
ข้ อตรวจพบ/ข้ อสังเกต

6. ความพร้ อมของระบบ Comanche
ของบริ ษัทฯ สยามเวลเนสรี สอร์ ท
จากัด ซึง่ รายงานยอดรายได้ แตกต่าง
กับระบบบัญชี Express ที่จดั ทา
รายงาน

ข้ อเสนอแนะ
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
จากการสอบทานพบว่า เอกสารที่ขอมีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้อนุมตั แิ ต่ไม่ครบ
ทุก voucher ทางบริ ษัทฯ ได้ เข้ มงวดเรื่ องการอนุมตั ริ ายการของใบสาคัญประกอบการ
ลงบัญชีมากยิ่งขึ ้น โดยจัดให้ มีการลงลายมือชื่อผู้จดั ทา ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมตั ทิ กุ ครัง้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ชี ้แจงข้ อบกพร่ องดังกล่าวให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบและเน้ นให้ เห็นถึง
ความสาคัญในการลงลายมือชื่อให้ ครบถ้ วนและสม่าเสมอ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารให้ เป็ นระเบียบมากยิ่งขึ ้น โดยเอกสารถูก
รวบรวมและจัดเก็บเข้ าแฟ้ม รวมถึงมีการตรวจสอบความครบถ้ วนของหลักฐานแนบ
บริ ษัทฯควรดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขระบบงานให้ สามารถแสดงข้ อมูลที่สอดคล้ องกันเป็ น
หนึง่ เดียว ทังนี
้ ้เพื่อก่อให้ เกิดการใช้ ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
รายงานผลการติดตามข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ :
จากการสอบทานพบว่า บริ ษัทฯได้ ดาเนินการกระทบยอดรายได้ ของ 2 ระบบ ทัง้ SWG
และ SWR โดยมีการกระทบยอดเป็ นรายเดือน แต่ไม่มีการจัดทาเป็ นรายงานการกระทบ
ยอดทัง้ SWG และ SWR เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯได้ ชี ้แจงผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ จดั ทา
รายงานดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกเดือน โดยจะต้ องได้ รับการตรวจสอบและอนุมตั ิ
จากผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี
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บริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทาการ
กระทบยอดระหว่าง 2 ระบบเพื่อหาสาเหตุและ
ทาการปรับปรุ งให้ ถกู ต้ อง ปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
ติดตามผล

