บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2557 ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
เพื่อทาหน้าที่สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัท และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท แอค-พลั ส คอนซั ล แตนท์ จ ากั ด (“ผู้ ต รวจสอบภายใน”) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากบริษัท ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ทาการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของ บริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอและและติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวข้องตามแผนการตรวจระบบควบคุมภายในที่กาหนด ซึ่งรวมถึงแนว
ทางการประเมินของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO 5
ด้าน ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)

สภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการควบคุม
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ
ระบบการติดตาม

โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลของการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย และธุรกรรมรายการระหว่างกันของบริษัท และ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
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บริษัท ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการดาเนิน
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตาม
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและได้ทาการ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2557 เป็นราย
ไตรมาส โดยว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบกระบวนการ รวมทั้งให้ติดตามผลการตรวจสอบและนามา
รายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงจากผลการประเมิน ซึ่ง
ประเมินโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2557 ทั้งนี้ โดยได้จัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและ
เหมาะสมกับขนาดของบริษัท และสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท ได้ว่าจ้าง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบตรวจสอบ
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ได้จัดทารายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทมีรายละเอียด
ดังนี้
จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน พิจารณาโดยภาพรวมแล้ว
บริษัท มีกาหนดแผนการดาเนินการกระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดาเนินงาน ที่มีการควบคุม
ภายในเพียงพอตามควร และมีส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงบางประการ อย่างไรก็ดี ประสิทธิภาพการควบคุมโดยรวม
สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า บริษัท จะสามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายและนโยบายตามที่
คาดหวังได้ โดยสามารถสรุปได้เป็นข้อเสนอแนะให้บริษัท โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะสาคัญที่บริษัท ควรเร่งพิจารณา
ดาเนินการ และข้อเสนอแนะที่บริษัท ควรพิจารณา

ทั้งนี้จากการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในส่วนของการตรวจไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มี
ประเด็นที่คงค้างเกี่ยวกับข้องกับระบบการออกเอกสารการขายและระบบงานบริหารงานบุคคลโดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
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การตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่
3/2556 ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31
มีนาคม 2557 มีบทสรุปโดยรวมดังนี้
ลาดับที่

ระบบ

รายงานครั้งที่

1.

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

1.1
1.2
1.3
1.4

ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบการขายและรับเงิน
ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

2.
2.1
2.2
2.3

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (SWL)
ระบบการขายและรับเงิน
3/2556
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
3/2556
ระบบบริหารสินค้า
3/2556
รวม

3.

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (SWR)

3.1
3.2
3.3

ระบบการขายและรับเงิน
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
ระบบบริหารสินค้า
รวม

4.
4.1
4.2
4.3

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE)
ระบบซื้อและจ่ายเงิน
3/2556
ระบบบริหารสินค้า
3/2556
การบันทึกบัญชี
3/2556

3/2556
1/2557
1/2557
1/2557

3/2556
3/2556
3/2556

รวม

จานวนข้อตรวจพบ / ระดับความเสี่ยง

1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
4 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

4 ข้อตรวจพบ / ต่า 1 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ
1 ข้อตรวจพบ /ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ต่า
6 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

2 ข้อตรวจพบ / ต่า
2 ข้อตรวจพบ /สูง 1 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
5 ข้อตรวจพบ

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง
1 ข้อตรวจพบ / ปานกลาง

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

3 ข้อตรวจพบ
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ผลการตรวจสอบ
– สถานะ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผลการตรวจสอบ : รายงานผลการติดตามการดาเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบ
ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556 และครั้งที่ 1/2557
การตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อข้อตรวจพบ ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2556
ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 และติดตามต่อเนื่องตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผลการ
ตรวจสอบเป็นดังนี้
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

1.
1.1

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รายงานครั้งที่ 3/2556
ระบบสินทรัพย์ถาวร

การควบคุมด้านการรับ / โอนย้าย / จาหน่ายทรัพย์สินและตรวจสอบสินทรัพย์ตัวจริง : บริษัท ฯ มีระเบียบปฏิบัติเรือ่ ง
สินทรัพย์ถาวร ซึ่งกาหนดอยู่ในนโยบายบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับนโยบายสินทรัพย์ถาวร ดังนี้
 กาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนและติดรหัสที่ตัวสินทรัพย์
 กาหนดให้ฝ่ายที่ครอบครองสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินนัน
้ ๆ
 กาหนดผู้รบ
ั ผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินตัวจริง ให้ฝ่ายบัญชีเข้าร่วมตรวจนับร่วมกับผู้รับผิดชอบ
ทรัพย์สินนั้น ๆ โดยตรวจนับทั้งด้านปริมาณ / การจัดเก็บดูแล และสภาพของทรัพย์สินนั้น
 กาหนดให้มีการตรวจนับสินทรัพย์ทุกสาขา / ทุกรายการ และรายงานอย่างน้อยปีละครั้ง
บริษัท ฯ มีการกาหนดอานาจอนุมัติในการจาหน่าย และตัดจ่ายทรัพย์สินตามอานาจดาเนินการ
บริษัทมีการดูแลบารุงรักษาเพื่อการใช้งานตามสภาพ หากเป็นทรัพย์สินที่ต้องใช้ผู้ชานาญเฉพาะ มีการใช้บริการจาก
Outsource ตามระยะเวลาบริการอย่างสม่าเสมอ

1.1.1

ในระหว่ า งปี 2556 บริ ษั ท มี ก ารตรวจนั บ
สินทรัพย์ถาวรทุ กสาขา เว้ นแต่ สาขาพัทยา
โดยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ ได้มีการขออนุมัติ
ตัดจาหน่ายทรัพย์สินในระหว่างปีแล้ว
 บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารติ ด Tag ที่ ตั ว
สินทรัพย์ เว้นแต่อุปกรณ์ / วัสดุตกแต่ง ที่โดย
สภาพไม่สามารถติด Tag ได้ มีการควบคุม
โดยระบุ ส ถานที่ ใ นการจั ด วางที่ ชั ด เจนใน
ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารซื้ อ
เพิ่ ม เติ ม ในระหว่ า งปี 2556 มี ก ารติ ด Tag
ครบถ้ ว น เว้ น แต่ สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม บาง
รายการยังติด Tag ไม่ครบถ้วน

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิด ประสิท ธิ ผ ล บริษัท ควรเร่ ง
ดาเนินการติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์ให้
ครบถ้ ว น ท าการทบทวนทะเบี ย น
สิ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า มี ข้ อ มู ล
ต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ รวมทั้งข้อมูล
ของผู้ ค รอบครอง / ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ /
สถานที่ จั ด วาง ที่ ชั ด เจนครบถ้ ว น
และดาเนินการตรวจนับสินทรัพย์ให้
ครบทุ ก รายการ เปรี ย บเที ย บกั บ
ทะเบียนสินทรัพย์


165

บริ ษัท ได้ ท าการตรวจนั บ สิ น ทรัพ ย์
ถาวรทั้ ง หมดอี ก ครั้ ง ในระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคม 2557 เพื่อตรวจสอบความ
ครบถ้ว น และถูกต้ องของสิน ทรัพย์ ทั้ ง
โดยปริมาณ / สภาพ ตรงตามทะเบียน
สินทรัพย์และรายงานสินทรัพย์ทางบัญชี
และติด Tag ที่ตัวสินทรัพย์หลัก ๆ แล้ว
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

1.2
1.2.1

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)
ผลกระทบ :ทรัพย์สินตามทะเบียนอาจไม่มี และรายงานสิ น ทรั พ ย์ ท างบั ญ ชี
อยู่จริง และที่มีอยู่จริงอาจไม่มีตามทะเบียน รวมทั้ ง รายงานเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่
โอกาสที่จะเกิด : ปานกลาง
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง าน / ใช้ ง านไม่ ไ ด้ และ
ผลกระทบ : ปานกลาง
ทรั พ ย์ สิ น ที่ ตั ด ค่ า เสื่ อ มครบจ านวน
ความเสี่ยง : ปานกลาง
แล้ ว แต่ ยั ง ใช้ ง านอยู่ และเสนอ
พิจารณาอนุมัติตัดจาหน่าย หากการ
ตรวจนับพบสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

รายงานครั้งที่ 1/2557
ระบบการขายและรับเงิน
 ตรวจพบการไม่ระบุเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน
ในเอกสาร Product Sale Slip บางรายการ
สาหรับสาขาพาวิลเลี่ยน, สาขาสมุย, และ
สาขาภูเก็ต 4 และไม่ระบุพนักงานขาย
สาหรับสาขาภูเก็ต 4 และเทอร์มินอล 21
ผลกระทบ : ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ครบถ้วน อาจ
ทาให้ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม
ระดับความเสี่ยง : ต่า

ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
วิธีการตรวจสอบการคานวณผลตอบแทน
1.3.1 Therapist โดยสรุป ดังนี้
ใช้ข้อมูลตารางคิวและสอบยันกับคูปอง
พนักงาน โดยวิธีการคานวณ สานักงาน
ใหญ่จะคานวณผลตอบแทนจากตารางคิว
หมอ และคูปองบริการ โดยดูจากแพคเกจ
เทียบกับอัตราผลตอบแทนที่กาหนดไว้ และ
เปรียบเทียบกับไฟล์ทสี่ าขาส่งมา ซึ่งสาขา
คานวณจากคูปอง หากเกิดผลต่างจะทา
การตรวจสอบซ้า ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทน
จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ 30
ของเดือน ผ่านระบบของธนาคารไทย
พาณิชย์

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



บริษัทควรกาชับให้มีการระบุ
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน ชื่อพนักงาน ใบ
เอกสาร Product Sale Slip ให้
ครบถ้วน และแจ้งผู้จัดการสาขาให้
กากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
ระบบโดยเคร่งครัด

จากการทดสอบรายการขายของ
สาขาต่ า ง ๆ พบว่ า แต่ ล ะสาขามี ก าร
ปฏิบั ติ ต ามระบบในเรื่อ งการระบุข้ อมู ล
และรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในเอกสาร
Product Sale Slip ครบถ้วน
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

การตรวจสอบการคานวณ
ผลตอบแทน Therapist ไม่ควรอยู่ใน
หน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ และควร
พิจารณาใช้เครื่องมือหรือระบบ
โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ และ
คานวณผลตอบแทนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และการโอนงานให้ฝา่ ย
บุคคล

บริษัทได้ใช้ระบบโปรแกรม POS
เพื่อช่วยในการควบคุมและตรวจสอบการ
ทางานของพนักงานเทอร์ราพิสต์แบบ
real-time จัดการด้านเวลาทางาน
โปรแกรมทรีทเมนท์ / แพ็คเกจที่ให้บริการ
และผลตอบแทนที่ได้รบั สามารถเรียกดู
รายงานการทางานย้อนหลังได้



1.3
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ปัจจุบันการคานวณผลตอบแทน
Therapist เป็นหน้าที่ของคุณเสาวนีย์ ซึ่ง
โดยตาแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และใช้
Excel ในการคานวณ
ผลกระทบ : การคานวณผลตอบแทนอาจ
ผิดพลาด / ล่าช้า
ระดับความเสี่ยง: ต่า


ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ
รายงาน Daily Commission Detail
Report แต่ละสาขาต้องตรวจสอบทุกวัน
และส่งข้อมูลเป็นซอฟท์ไฟล์มายัง
สานักงานใหญ่ตามรอบการจ่ยเงิน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งให้
ฝ่ายบุคคลดาเนินการตามขั้นตอนการ
จ่ายเงินต่อไป
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

1.4
1.4.1

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีการจัดทา Check List
ตรวจสอบลิขสิทธิข์ องซอฟท์แวร์สาหรับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอยู่ระหว่างการ
สอบเทียบราคาเพื่อซื้อให้ครบถ้วน
ผลกระทบ : อาจมีการใช้ซอฟท์แวร์ที่ไม่มี
ลิขสิทธิ์
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.
2.1
2.1.1

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จากัด (SWL) – รายงานฯ ครั้งที่ 3/2556
ระบบขายและรับเงิน

การพิจารณาสินเชื่อ เครดิตเทอม  การพิจารณาสินเชื่อ เครดิต
 บริษัทมีการจัดทาใบเปิดหน้าบัญชี
และข้อมูลลูกค้า มีข้อตรวจพบ ดังนี้
เทอมของลูกค้าทุกราย ควรมีการ
ลูกค้า สาหรับการพิจารณาสินเชื่อ เครดิต
- ไม่มีการจัดทาใบเปิดหน้าบัญชีลูกค้า
จัดทาใบเปิดหน้าบัญชี เสนอข้อมูล
เทอมของลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียด และ
- เอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชีฯ ไม่
ความน่าเชื่อถือ เงื่อนไขการชาระเงิน เอกสารประกอบ เพื่อเสนอพิจารณา
ครบถ้วน
และรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งเอกสาร อนุมัติครบถ้วน
- เครดิตเทอมในใบเปิดหน้าบัญชีฯ / ใน
ประกอบ เพื่อเสนอผุ้มีอานาจอนุมัติ
ข้อมูลฐานลูกค้าตามระบบโปรแกรม
INVOICE ไม่ตรงกับในโปรแกรม
สินเชื่อ, เครดิตเทอมและเงื่อนไข
มีการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับ
- ไม่พบเอกสารการทบทวนเครดิตลูกค้า
การค้า และตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลในใบเปิดหน้าบัญชีที่ได้รับอนุมัติ
- ฐานข้อมูลลูกค้าในระบบโปรแกรม บันทึก
ของเครดิตเทอมและเครดิตลิมิตตาม
การทบทวนเครดิตลูกค้า บริษัท
รายละเอียดที่อยู่ไม่ครบถ้วน
ใบเปิดหน้าบัญชีที่ได้รบั อนุมัติกับ
กาหนดให้มีการทบทวนปีละครั้ง หรือเมื่อ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
ข้อมูลในระบบโปรแกรมให้ถูกต้อง
มีการขอแก้ไขวงเงินสินเชื่อ เครดิต และ
ตรงกัน
ข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้า
บริษัทควรกาหนดให้มีการ
สถานะ : ดาเนินการแล้ว
ทบทวนเครดิตลูกค้าอย่างน้อยปีละ
ครั้ง หรือเมื่อมีการขอแก้ไขข้อมูล
สินเชื่อและเครดิตของลูกค้า

2.1.2



การกาหนดรหัสลูกค้าในระบบ
โปรแกรม ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม / ประเภท หรือ
ใช้อักษรสัญลักษณ์ไปในทิศทางแบบ
เดียวกัน เช่น

ฝ่าย Software ได้จัดทา
แผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบ
ออฟฟิศ เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ โดยกาหนดแผนงานติดตั้ง
ซอฟต์แวร์แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2557


บริ167
ษัทควรกาหนดรหัสลูกค้าใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง


การดาเนินการจัดซื้อและติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ เป็นไปตามกาหนดแผนงาน
ของบริษัทฯ
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกค้าในระบบโปรแกรมที่มีการ
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกค้าของบริษัทแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

2.1.2

การกาหนดรหัสลูกค้าในระบบ
โปรแกรม ยังไม่ได้ถูกจัดกลุ่ม / ประเภท หรือ
ใช้อักษรสัญลักษณ์ไปในทิศทางแบบ
เดียวกัน เช่น
รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า
A001 Hotel Asia Pacific Hotel
MADHAVI Madhavi
L&H L&H Property Co., Ltd.
บ001-BTS บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป
ท-001 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ระดับความเสี่ยง : ต่า

บริษัทควรกาหนดรหัสลูกค้าใน
ระบบโปรแกรมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบและอ้างอิง

2.1.3

การให้เลขที่ INVOICE เป็นการให้
เลขที่โดย Manual ไม่มีการควบคุมการใช้
เลขที่ / INVOICE ที่ยกเลิกบางรายการ ไม่มี
การเปลี่ยนสถานะให้เป็นการ "ยกเลิก" / การ
ออกใบกากับภาษี (แบบเต็ม) มีรายละเอียด
ชื่อ, ที่อยู่ไม่ครบถ้วน (ระบุเป็น เงินสด)
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

การให้เลขที่ INVOICE ควรมี  จากการตรวจสอบติดตาม พบว่า
การควบคุมการใช้ / การให้เลขที่ ให้ ใบกากับภาษี (แบบเต็มรูป) มีการจัดทา
มีการเรียงตามลาดับเลขที่ และตาม ข้อมุลที่ครบถ้วนและมีการควบคุมการใช้
วันที่
เลขที่
รายการ INVOICE ที่มีการ
INVOICE ที่มีการยกเลิก ซึ่งผ่านการ
ยกเลิก ซึ่งผ่านการตรวจสอบผู้อนุมัติ ตรวจสอบผู้อนุมัติ มีการเปลี่ยนสถานะ
ควรทาการเปลี่ยนสถานะในระบบ
ในระบบโปรแกรมทันที
โปรแกรมทันที
สถานะ : ดาเนินการแล้ว
บริษัท ฯควรมีการชี้แจง และ
อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบกากับภาษี ให้ระบุรายละเอียดใน
ใบกากับภาษีให้ครบถ้วนตามที่
ประมวลรัษฏากรกาหนด









168

บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขฐานข้อมูล
รหัสลูกค้าในระบบโปรแกรมที่มีการ
Active อยู่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน
การตั้งรหัสลูกค้าของบริษัทแล้ว
สถานะ : ดาเนินการแล้ว



บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

2.1.4

ใบกากับภาษีบางฉบับไม่มีลายเซ็น
ผู้รับสินค้า ตรวจพบ 12 รายการ จากจานวน
ที่ตรวจสอบทั้งหมด 103 รายการ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นรายการของลูกค้าต่างจังหวัดและ
ต่างประเทศ
 การลงนามในเอกสารใบกากับภาษี
ส่วนตาแหน่งผู้รบั มอบอานาจพบบางฉบับ
เซ็นไม่ครบ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.2

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

2.2.1

พบการเซ็นเอกสารการจ่ายเงินใน
ตาแหน่ง ผู้จัดทา และ ผู้อนุมัติ ยังไม่
ครบถ้วนจานวน 4 ชุด ดังนี้ PS56/11007
PS56/12012 PS56/11012 PS56/12013
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

2.3

ระบบบริหารสินค้า

2.3.1

การจัดเอกสาร ใบรับสินค้า จัดเก็บไม่
ครบถ้วนและไม่เรียงลาดับ บางฉบับเก็บ
เอกสารอยู่ในแฟ้มใบรับสินค้าจากการผลิต
ระดับความเสี่ยง : ต่า







ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน





บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน



การจัดเก็บเอกสาร ควร
จัดเก็บเรียงตามลาดับเลขที่ และ
จัดเก็บเอกสารแยกแฟ้มตาม
ประเภทของรายการ
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จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการตรวจสอบติดตาม บริษัท
ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และ
ไม่พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการสอบทานการจัดเก็บ
เอกสาร บริษัทได้ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว และไม่พบข้อตรวจพบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

3.

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด (SWR)

3.1

ระบบขายและรับเงิน

3.1.1

3.1.2



ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ

สาเนาใบ Captain Order ที่

บริษัทได้ดาเนินการเปลี่ยนรูปแบบ
ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากเปลี่ยนระบบ
ของใบ Captain Order และมีการ
การทางานไปยังครัวผ่าน POS ไม่
ควบคุมการใช้เลขที่ การสั่งงานไปที่ครัว
ควรนามารับ Order อื่น เพื่อให้การ ผ่านระบบ POS โดยใบ Captain Order
รับ Order สามารถตรวจสอบและ
จะส่งไปที่ cashier เเละ cashier ทาการ
ควบคุมตามเลขที่ของ Captain
ตรวจสอบและ post captain order ใน
order ได้ และเมื่อทาการสั่งพิมพ์
ระบบ POS
แบบฟอร์มใหม่ ควรพิจารณาจานวน สถานะ : ดาเนินการแล้ว
สาเนาของเอกสารให้เหมาะสม



การรับ Order ที่ Deck 1 สาหรับ
อาหาร ใช้สาเนาใบ Captain Order ในการ
รับ Order (Food Order)
ระดับความเสี่ยง : ต่า



เอกสาร GUEST FOLIO,
RECEIPT/TAX INVOICE ไม่มีลายเซ็นของ
ลูกค้า (Guest's Signature)
ระดับความเสี่ยง : ต่า



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน

บริษัทได้ปรับระบบโปรแกรม POS
ให้ออกเป็นใบกากับภาษีอย่างย่อ ซึ่งทา
ให้ไม่ต้องมีลายเซ็นลูกค้า เเละใบกากับ
ภาษี (เต็มรูป) จะออกเมื่อลูกค้า request
เท่านั้น

บริษัทควรติดต่อขอวงเงิน
เครดิต และเครดิตเทอมกับบมจ.
สยามแม็คโคร และ Suppliers ราย
อื่น ๆ ที่จาหน่ายวัตถุดบิ และของสด
เพื่อให้การจัดหา / จัดซื้อ และ
จ่ายเงิน เป็นไปตามระบบควบคุม
ภายในโดยปกติของบริษัท ซึ่งผ่าน
ระบบการคัดเลือกผู้จาหน่าย วงเงิน
เครดิต เครดิตเทอม การตั้งเจ้าหนี้
และการจ่ายเงินโดยระบบเช็คหรือ
การโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีใน
นามของ Suppliers รายนั้นๆ

บริษัทได้วงเงินสินเชื่อและเครดิต
เทอมจากบริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) โดยเริ่มใช้วงเงินได้ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2557
สาหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบและของสดซึง่
เป็นรายการซื้อหลัก ๆ บริษทั ได้ขอเครดิต
จากผู้จาหน่าย และกาหนดวิธีการชาระ
เงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารแทนการ
ซื้อด้วยเงินสด ทาให้บริษทั สามารถลด
และจากัดการซื้อของที่ตลาดด้วยเงินสด
ลงได้อย่างมาก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

3.2

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

3.2.1

มีการจ่ายค่าสินค้าบมจ.สยามแม็ค
โคร ด้วยบัตรเครดิต Citibank บุคคล และมี
การซื้อวัตถุดิบและของสดโดยการชาระเงิน
สด
ระดับความเสี่ยง : สูง
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ
ที่
3.2.2

3.3

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง
เงินสดย่อยที่เชียงใหม่ มีการใช้วงเงินสด
ย่อยข้ามวงเงินระหว่างบริษัท (SWGCommission, SWG, SWR)
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง


ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



ไม่ควรมีการใช้เงินสดย่อย
ข้ามวงเงิน เพื่อป้องกันเงินสดย่อย
ไม่พอ ควรกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้
เร็วขึ้น และควรมีเงินสดย่อยคงเหลือ
ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายใน
ระยะเวลาที่รอการเบิกชดเชย



จากการที่ฝ่ายบัญชีและการเงินได้
ปรับขั้นตอนการส่งเงินเบิกชดเชยเงินสด
ย่อยให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 4 วัน และ
กาหนดวัตถุประสงค์ / ประเภทของ
ค่าใช้จ่ายจากวงเงินแต่ละวง โดยแจ้ง
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของวงเงินสดย่อย จากการ
ตรวจสอบติดตาม พบว่าการใช้เงินสด
ย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และวงเงิน
ของแต่ละบริษัทโดยไม่มีการใช้ข้ามวงเงิน
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน



ระบบบริหารสินค้า

3.3.1 การลงลายมือชื่อผู้จัดทา / ผู้ตรวจสอบ /
ผู้อนุมัติในเอกสาร ไม่ครบถ้วน ได้แก่
 ใบจ่ายสินค้าภายใน ไม่มีลายเซ็น
ผู้ตรวจสอบ
 ใบตรวจนับเครื่องดื่มที่ DECK 1
ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ไม่มีการ
ลงลายมือชื่อ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง
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จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ลาดับ
ที่

ข้อตรวจพบ / ผลกระทบ / ความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ (ตามรายงานฯ ครั้งที่
3/2556 และครั้งที่ 1/2557)

4.

บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด (SWE)

4.1

ระบบซื้อและจ่ายเงิน

4.1.1

เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ประทับตรา "จ่ายแล้ว" ไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง


4.2

ระบบบริหารสินค้า

4.2.1

เอกสารการตั้งหนี้ RR ไม่มีการลง
ลายมือชื่อผู้จัดทา / ผู้ตรวจสอบ และผูอ้ นุมัติ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง

4.3

การบันทึกบัญชี

4.3.1

บริษัทใช้เอกสาร JV ในการบันทึก
รายการนาเงินสดฝากธนาคาร (เอกสาร JV
ควรใช้สาหรับรายการปรับปรุง) และไม่มี
ลายเซ็นผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง





ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการ
ของบริษัท / สถานะ



เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” เพื่อ
ป้องกันการจ่ายซ้า



บริษัทควรมีการกากับ และ
กาชับให้มีการลงลายมือชื่อตามที่
ระบุไว้ในเอกสารให้ครบถ้วน





จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
สถานะ : ดาเนินการแล้ว

การบันทึกรายการนาเงินสด  จากการตรวจสอบติดตาม บริษทั ได้
ฝากธนาคาร ควรใช้ Module ของ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว และไม่
การนาเงินฝากธนาคารในระบบ
พบข้อตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
โปรแกรม ไม่ควรใช้ใบสาคัญรายวัน สถานะ : ดาเนินการแล้ว
ทั่วไป ซึ่งโดยปกติใช้สาหรับรายการ
ปรับปรุงทางบัญชี ซึ่งต้องมีผู้ตรวจ
สอบและอนุมัติรายการปรับปรุง
ดังกล่าวทุกครั้ง
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

13.2

ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ความเห็นในงบการเงินดังกล่าวว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีได้รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท และบริษัทย่อย ทีผ่ ู้สอบบัญชี ได้จากการพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานทางการเงินสาหรับการกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปในการแส ดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้เสนอข้อสังเกตบางประการของระบบการควบคุมภายในทีท่ างผู้สอบบัญชีตรวจพบ และได้เสนอแนะต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในหรือก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2
ปี 2557 สรุปได้ดังนี้
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2556 ในไตรมาส 2 ปี 2557
ข้อสังเกต
คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
1 กลุ่มบริษัทได้มีการจัดทารายงาน กลุ่มบริษัทยังใช้เวลานานในการปิดบัญชี อย่างไรก็ดี
ทางการเงินตามมาตรฐานการ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ใช้เวลาในการปิดบัญชีลดลง
รายงานทางการเงิน โดยมี
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ข้อสังเกตว่าบริษัทใช้เวลาในการ
รายการปรับปรุงงบการเงินใน Q1’2557 และต้องขอ
ปิดบัญชีเป็นเวลานานเนื่องจาก
ข้อมูลจากบริษัทเพิม่ เติม ทั้งนีท้ างบริษัทได้หารือกับผู้
บริษัทยังคงมีรายการปรับปรุงงบ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การเงิน
แล้วข้างต้น
2 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด บริษัทได้ลดปริมาณการซื้อของสดโดยการชาระด้วย
ที่เป็นบริษัทย่ อย มีการซื้อของสด เงินสดอย่างมีสาระสาคัญ โดยยังคงเหลือบางรายการ
บางส่วนในระหว่างปีโดยการชาระ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถหาซื้ อ จากผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ได้ เ ช่ น
ด้ ว ย เ งิ น ส ด จ า น ว น เ งิ น มี ใบเตย ใบตอง และวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นต้นนอกจากนี้
สาระส าคั ญ ท าให้ อ าจเกิ ด ความ บริษัทฯได้ยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารในการซื้อ
เสี่ยงในเรื่องของข้ อผิดพลาดหรื อ วัตถุดิบของบริษัทฯ โดยการขอเปิดเครดิตทดแทนใน
การทุ จ ริ ต ได้ ง่ า ยนอกจากนั้ น เดือน มีนาคม 2557เช่น บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
รายการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ของบริ ษั ท ใน (มหาชน) ได้ให้เครดิต 15 วันด้วยวงเงิน 500,000 บาท
ระหว่างปี 2556 บางรายการมีการ
จัดซื้อโดยใช้บัตรเครดิตส่วนตัวของ
ผู้บริหาร

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
จากการสอบทานพบว่า กลุ่มบริษัทสามารถปิดบัญชีได้ตามที่กาหนดและให้ผู้สอบบัญชีเข้าสอบ
ทานงบการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยงบการเงินระหว่างกาลสาหรับไตรมาสที่
2/2557 ได้ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2557

จากการสอบทานพบว่า
 บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ได้ทาการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตผู้บริหารตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้ทาการขออนุมัติวงเงินเครดิตกับบริษัท สยามแมค
โคร จากัด (มหาชน) จานวน 500,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยออกหนังสือค้า
ประกันให้กับบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 1
มีนาคม 2558)
 ยอดซื้อของสดของบริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด ที่มีการจ่ายชาระด้วยเงินสดมี
จานวนลดลงเนื่องจาก บริษัทซื้อของสดสาหรับรายการที่มีขายที่ สยามแมคโคร ตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2557 ตามที่กล่าวข้างต้น
จากข้ อ เท็จ จริ ง ข้ างต้ น ท าให้ เ ชื่ อ ได้ ว่า แนวทางปฏิ บั ติข องบริ ษั ทช่ ว ยลดความเสี่ ยงในเรื่ อ ง
ข้อผิดพลาดและการทุจริตได้
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต
3 กลุ่มบริษัทจัดทารายงานอายุสินค้า
คงเหลือที่มีไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยไม่ไ ด้ใช้วั น
หมดอายุ (Expired date) ของ
สิ น ค้ า คงเหลื อ เป็ น เกณฑ์ ใ นการ
จั ด ท าทั้ ง นี้ ฝ่ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท
ชี้แจงว่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
มี จ านวนไม่ ม ากและมี ร ายการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
กิจการไม่สามารถใช้วันหมดอายุในการจัดทารายงาน สานักงานได้เข้าทาการตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าคงเหลือโดยเลือกคลังสินค้าที่สานักงานใหญ่
อายุสินค้าได้ ยังคงใช้วิธีเดิมใช้วันที่รับสินค้าบวกด้วย และคลังสาขา จานวน 3 สาขา คือ สาขาแมนดาริน สาขาเทอร์มินอล 21 และสาขาพัทยา พบว่า
Lead time การบรรจุและส่งสินค้าประมาณ 15 วัน
สาหรับขนส่งและผลิตจากผู้จัดจาหน่ายsupplier โดย บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 คลังสินค้าสานักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ใช้สาหรับบริการและสินค้าที่มีการรับคืน
สิน ค้ าคงเหลื อเหล่า นี้ เป็ น สิ นค้ า ประเภทสั่ง ท าตามที่
จากสาขาต่างๆ ที่วันหมดอายุภายใน 6 เดือนและสินค้าที่เสียหายและหมดอายุ กิจการ
ต้องการ (made to order)ซึ่งจัดส่งให้กับทางบริษัทหลัง
มีการจัดเรียงสินค้าโดยกาหนดแบ่งพื้นที่ Zoning ตามอายุของสินค้าที่นับจากวันผลิต
ผลิด เสร็ จ ทั้งนี้ บริ ษัทได้มี การจัดเรีย งสิน ค้า คงเหลื อ
ดังนี้
โดยก าหนดแบ่ งพื้ นที่ Zoning เรีย งตามอายุสินค้ า
สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ก่ อ นจะถู ก น าออกไปใช้ ก่ อ นตามหลั ก
สินค้าสาหรับ
สินค้าสาหรับ
สินค้าประเภท
FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน)และกาหนดพื้นที่ของสินค้า
บริการ
บริโภค
คุก๊ กี้
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแยกออกจากสินค้าปกติอย่าง
อายุสินค้า 2 ปี อายุสินค้า 1 ปี
อายุสินค้า 1 ปี อายุสินค้า 45 วัน
ชัดเจน ในส่วนของสินค้าเพื่อขายตามสาขาต่างๆ ทาง
สีเขียว
1-240 วัน
1-120 วัน
1-90 วัน
1-15 วัน
บริษัทได้จัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออก
สีเหลือง
241-480 วัน
121-240 วัน
91-180 วัน
16-30 วัน
ก่อน) เช่นกัน โดยกาหนดทางสาขาคืนสินค้ามายัง
สีแดง
481 วันขึ้นไป
241 วันขึ้นไป
181 วันขึ้นไป
31 วันขึ้นไป
ส านั ก งานใหญ่ ก่ อ นวั น หมดอายุ 6 เดื อ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงเหลือปัจจุบันอยู่
 สินค้าเสียหายและสินค้าหมดอายุมีการแยกเก็บต่างหากเพื่อรอการทาลาย
ระหว่างการติดตามผล
 คลังสินค้าสาขามีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO (เข้าก่อน-ออกก่อน) ทั้งนี้ไม่ได้มีการ
กาหนดแบ่งพื้นที่ zoning เหมือนที่คลังสานักงานใหญ่เนื่องจากสินค้ามีจานวนน้อย
และสถานที่จากัด
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
บริษัท สยามเวลเนสแล็บจากัด
คลังสินค้าสานักงานใหญ่ มีการจัดเรียงสินค้าตามหลัก FIFO(เข้าก่อน-ออกก่อน) และมีการ
กาหนดแบ่งพื้นที่ Zoning เช่นเดียวกับ SWG ตามที่กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ สินค้าที่สาขาคืนกลับมายังสานักงานใหญ่ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน ทางผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อจะพิจารณากระจายสินค้าดั งกล่าวไปยังสาขาอื่นๆ โดยดูความต้องการของสาขาจาก
ยอดขายและใบเบิกสินค้าในแต่ละสัปดาห์ โดยสาขาจะมีการจัดทาใบส่งคืนสินค้าที่มีการอนุมัติ
โดยผู้จัดการสาขา และส่งต่อให้แผนกบัญชีเพื่อทาการบันทึกบัญชีต่อไป
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทได้จัดทารายงานอายุสินค้าคงเหลือ ณ วั นสิ้นงวด เพื่อพิจารณาค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจากการสอบทานงบการเงินสาหรับ
ไตรมาสที่ 2/2557 พบว่ามีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต
4 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารตรวจนั บ และติ ด
Tag ก ากับ สิ นทรั พ ย์ถ าวรทั้ ง ที่
สานั ก งานใหญ่ สาขา และบริ ษั ท
ย่อยแต่ละแห่งอย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริ ษั ท ยั ง ไม่ ส ามารถยั น ยอดกั บ
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ น ร ะ บ บ
Express และติดสติ๊ก เกอร์ Tag
ก ากั บ ให้ ค รบถ้ ว นครอบคลุ ม ทุ ก
รายการ

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
กลุ่ ม บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารนั บ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรและติ ด
สติ๊กเกอร์ Tag และมีเลขทะเบียนทรัพย์สินกากับในทุก
สถานประกอบการ ยกเว้น สาขาพัทยา ซึ่งเป็นสาขาที่
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารมานานกว่ า 10 ปี สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
ส่ ว นมากได้ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม มู ล ค่ า แล้ ว ทั้ ง นี้
สินทรัพย์ถาวรประเภทวัสดุตกแต่งสาขาบางรายการ
ไม่สามารถติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขกากับได้
ทางกลุ่มบริษัทจึงได้กาหนดตามพื้นที่location เพื่อการ
ตรวจสอบสิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว ทางบริ ษั ท จะท าการ
ตรวจสอบ recheck สินทรัพย์ถาวรอีกครั้งในปี 2557
เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับทะเบียนทรัพย์สิน
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดให้มีการตรวจนับและ
ติดสติ๊กเกอร์Tagและมีหมายเลขกากับสินทรัพย์ถาวร
ทุกรายการประจาทุกสาขาในวันที่ 24 พฤษภาคม
2557 โดยมีการ ตรวจสอบอีกครั้งrecheck กับทะเบียน
สินทรัพย์ในระบบ Express รวมถึง ระบุสภาพและ
สถานที่ ตั้ ง location ของสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร ทั้ ง นี้ ห าก
สินทรัพย์ถาวรรายการใดมีการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ จะจัดให้มีการขออนุมัติเพื่อตัดออก
จากทะเบียนทรัพย์สินต่อไป

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
กลุ่มบริษัทได้เข้าทาการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและติดสติ๊กเกอร์ Tag กากับทุกสถานบริการใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ซึ่งสานักงานได้เข้าทาการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรทีส่ าขาพัทยา สาขา
เทอร์มินอล 21 และสาขาราชดาริ ซึ่งบริษัทได้ทาการกระทบยอดการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรกับ
ทะเบียนทรัพย์สินแล้วพบว่า มีจานวนสินทรัพย์บางรายการที่จะต้องทาการตัดจาหน่ายเนื่องจาก
สภาพของสินทรัพย์ชารุดหรือสูญหาย โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจานวน 0.2 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทจะทาการขออนุมัติตัดจาหน่ายในเดือนกันยายน 2557
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต
5 เอกสารใบส าคั ญ ประกอบการ
ลงบัญชีสาหรับบางรายการ
 การลงลายมือชื่อผู้จัดทา
ผู้ ต รวจสอบและผู้ อ นุ มั ติ
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ไ ม่
สม่าเสมอ
 ก า ร จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร
ใบสาคั ญของบริษ้ ท ย่ อ ย
บางบริษัท ยังจัดเก็บ ไม่
เป็ นระ เบี ย บ แ ละ เป็ น
ระบบเท่ า ที่ ค วร มี ก าร
แยกเก็ บ หลายจุ ด หรื อ
แ ย ก เ ก็ บ ก ร ะ จ า ย ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ งา นแ ต่ ล ะค น
รวมถึ ง เอกสารบางส่ ว น
ยัง มิ ไ ด้ รวบรวมเข้ า แฟ้ ม
ทาให้ยากแก่การติดตาม
ค้นหา
 หลั ก ฐานแนบใบส าคั ญ
(บางฉบับ) ไม่ครบถ้วน

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
เอกสารที่มีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติแต่
ไม่ครบทุกเอกสารที่ขอมีการลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมัติแต่ไม่ครบทุกเอกสารใบสาคัญประกอบการ
ลงบัญชี ทางบริษัทได้เข้มงวดเรื่องการอนุมัติรายการ
ของใบสาคัญประกอบการลงบัญชีมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้
มีการลงลายมือชื่อผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติทุก
ครั้ง ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้ชี้แจงข้อบกพร่องดังกล่าวให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเน้นให้เห็นถึงความสาคัญใน
การลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและสม่าเสมอ ทั้งนี้ทาง
บริ ษัท และบริษั ทย่ อย มี ก ารพัฒ นาระบบการจั ดเก็ บ
และรวมรวมเอกสารให้ เ ป็ น ระเบี ย บมากยิ่ ง ขึ้ น โดย
เอกสารถูกรวบรวมและจัดเก็บเข้าแฟ้ม รวมถึง มีการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานแนบ

ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
จากการสอบทาน สานั กงานได้ ทาการสุ่ม เลือกเอกสารการลงบัญชี พบว่า เอกสารใบสาคั ญ
ประกอบการลงบัญชีมีการลงลายมือชื่อผู้จัดทา ผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติครบถ้วน รวมทั้งมีการ
แนบเอกสารประกอบที่เป็นหลักฐานการลงบัญชีครบถ้วน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการรวบรวมเอกสารเข้าแฟ้มตามประเภทของใบสาคัญ ต่างๆ และมีการ
จัดเก็บเอกสารใบสาคัญอย่างเป็นระบบแล้ว ทาให้สานักงานเชื่อว่าการปฏิบัติงานของบริษัท
เป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว
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ข้อสังเกต
6 ความพร้อมของระบบ Comanche
ของบริ ษั ท สยามเวลเนสรี ส อร์ ท
จ ากั ด ซึ่ ง รายงานยอดรายได้
แตกต่างกับระบบบัญชี Express ที่
จัดทารายงาน

คำชี้แจงจำกผูบ้ ริหำร
ผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของบริษทั โดยผูส้ อบบัญชีในไตรมำสที่ 2/2557
บริษัทได้ดาเนินการกระทบยอดรายได้ของ 2 ระบบทั้ง จากการสอบทานพบว่า SWG และ SWR มีการจัดทารายงานการกระทบยอดรายได้ของทั้ง 2
SWG และ SWR โดยมีการกระทบยอดเป็นรายเดือน ระบบ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การปฏิบตั ิงานดังกล่าวทาได้
แต่ไม่มีการจัดทาเป็นรายงานการกระทบยอดทั้ง SWG อย่างเหมาะสมแล้ว
และ SWRเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้
ชี้แจงผู้ที่เกีย่ วข้องให้จัดทารายงานดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทุกเดือน โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัตจิ ากผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
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