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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยให้กำรดำเนินงำนของ
บริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมี คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557
โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำร
ซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท สรุปได้ว่ำ จำก
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำบริษัท
มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยในในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนที่จะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทอันเกิดจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจเพียงพอได้ รวมถึงกำรทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบควบคุมภำยใน แสดงอยู่ในเอกสำรแนบ 4 - แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2555 ได้ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง บริษัท
เอสพี ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) ให้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ได้
มอบหมำยให้ นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์ ตำแหน่ง Senior Internal Audit Manager และนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ ตำแหน่ง
Senior Internal Audit Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด และนำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์
และนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ แล้วเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และ
มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 4 ปี นอกจำกนี้ นำงสำวชลฎำ ธีระพัฒนำนนท์
เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยได้ ได้แก่ โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน รุ่นที่ 3 และหลักสูตร COSO 2013 ส่วนนำงสำวสุวิมล เที่ยงแท้ เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยได้ ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยในปรำกฎในเอกสำรแนบ 2 - รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำปฏิบัติงำนประเมินระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบเพื่อประเมินในเบื้องต้นว่ำบริษัทได้จัด ให้มีสภำพแวดล้อมกำรควบคุมที่ดี มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่ำพนักงำนของบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำร
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ควบคุมภำยในที่จัดขึ้น และเพื่อนำเสนอรำยงำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของกำร
ควบคุมภำยในหรือควำมเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุง จุดอ่อนที่ได้พบจำกกำรกระบวนกำรสำรวจ
สัมภำษณ์ สอบทำน สังเกตกำรณ์ และกำรสอบทำนรำยกำร
ทั้งนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2556 และครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6
มิถุนำยน 2556 ได้มีกำรนำเสนอรำยงำนสำรวจระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ได้แก่
สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรป้องกันกำรทุจริต กำรควบคุมภำยในของระบบกำรขำย ลูกหนี้และ
กำรรับชำระเงิน กำรจัดซื้อ เจ้ำหนี้ กำรจ่ำยเงินและเงินสดย่อย ระบบต้นทุนและสินค้ำคงเหลือ ระบบสินทรัพย์ถำวร และ
ระบบสำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และผลกำรติดตำม และเห็นว่ำไม่มีประเด็น
ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภำยในอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยฝ่ำยบริหำรได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นส่วนใหญ่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ได้รับทรำบรำยงำนผล
กำรประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 12
พฤษภำคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบภำยในด้ำนระบบสำรสนเทศ ด้ำนกระบวนกำรในกำรจัดส่งสินค้ำของบริษัท และด้ำน
ระบบต้นทุนและสินค้ำคงเหลือ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

1. กำรตรวจสอบภำยในของระบบสำรสนเทศ

ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่สำมำรถควบคุมดูแลให้ มีกำร
รั ก ษำควำมลั บ และควำมปลอดภั ย ของข้ อ มู ล อย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ผ ลในระดั บ หนึ่ ง และคุ ณ สมบั ติ ข อง ระบบ
สำรสนเทศที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพำะโปรแกรม
บัญชียังสำมำรถเอื้ออำนวยให้ข้อมูลมีควำมครบถ้วน ถูกต้อง
และเชื่อถือได้ ยกเว้นเพียงเรื่องกำรควบคุมทั่วไป (General
Control) ของโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีข้อจำกัด
บำงจุดเกี่ยวกับกำรบันทึกกำรเข้ ำใช้งำนระบบในส่วนของ
กำรแก้ไขฐำนข้อมูลหลัก (Master File) อันเป็นข้อจำกัดของ
ตัวโปรแกรมเอง ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรม
เป็น SAP ในอนำคตอันใกล้ และผู้ตรวจสอบภำยในพบว่ำ
กำรควบคุมภำยในของระบบสำรสนเทศยังไม่รัดกุมในกำร
ให้ สิ ท ธิ ใ นกำรใช้ ง ำนระบบ โดยได้ น ำเสนอจุ ด ที่ ค วร
ปรับปรุงให้กำรควบคุมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น (รายละเอียด
สรุปไว้ในตารางข้อ 13.1)

2. กำรตรวจสอบภำยในของกระบวนกำรจัดส่งสินค้ำ

บริ ษั ท มี คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร ตั้ ง แต่ ก ำร
ประสำนงำนกับฝ่ำยขำยและลูกค้ำก่อนส่งสินค้ำ กำรเบิกจ่ำย
สิ น ค้ ำ ตรวจเช็ ค จ ำนวนและรหั ส สิ น ค้ ำ ร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง
เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำและผู้รับจ้ำงขนส่ง กำรจัดแยกเอกสำร
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ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ
และกำรจัดวำงสินค้ำบนรถที่ชัดเจน รวมถึงมีกำรอบรมผู้
บริ กำรขนส่ ง และจั ด ท ำสั ญ ญำบริ กำรขนส่ ง ที่ รั บ ประกั น
สินค้ำสูญหำย พนักงำนมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ
ที่วำงไว้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ บริษัทมีระบบกำรติดตำมที่ดี
โดยมี ก ระบวนกำรจั ด ท ำรำยงำนเพื่ อ ให้ ส ำมำรถติ ด ตำม
ปัญหำหรือควำมผิดพลำดและสำมำรถทรำบสำเหตุของกำร
ขนส่ ง ที่ ไ ม่ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยได้ รวมทั้ ง มี ก ำรบั น ทึ ก ข้ อ
ร้องเรียนของลูกค้ำไว้เพื่อกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข อีก
ทั้ง ในทำงปฏิบัติมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติของพนักงำน
โดยใช้ตัวชี้วัดจำกผลงำนที่ทำในแต่ละจุดร่วมด้วย อย่ำงไรก็
ตำม เพื่อกำรส่งเสริมให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลมำก
ยิ่ง ขึ้น ผู้ ต รวจสอบภำยได้ เ สนอข้ อควรปรับ ปรุ ง บำงส่ วน
(รายละเอียดสรุปไว้ในตารางข้อ 13.1)

3. กำรตรวจสอบภำยในของระบบต้ น ทุ น และสิ น ค้ ำ บริษัทมีระเบียบวิธีปฏิบัติและวิธีกำรควบคุมเกี่ยวกับระบบ
คงเหลือ
ต้ น ทุ น และระบบกำรบริ ห ำรสิ น ค้ ำ คงคลั ง เป็ น ไปอย่ ำ ง
เหมำะสมและมี ก ำรปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีกำรบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้อง
ครบถ้ ว น อย่ ำ งไรก็ ต ำม เพื่ อ กำรส่ ง เสริ ม ให้ ก ำรควบคุ ม
ภำยในมีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภำยได้เสนอข้อ
ควรปรับปรุงบำงส่วน (รายละเอียดสรุปไว้ในตารางข้อ 13.1)
Update รำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในไตรมำสที่ 2/2557
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 ได้รับทรำบรำยงำนผลกำร
ประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 2 ปี 2557 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลง 29 กรกฎำคม
2557 ซึ่งได้ตรวจสอบระบบกำรขำย ให้บริกำร ลูกหนี้และกำรรับเงิน พบว่ำ โดยภำพรวม นโยบำยในกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทที่ผู้บริหำรวำงไว้มีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง มี กำรสื่อสำรนโยบำย ระเบียบและคู่มือกำรทำงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร
และได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระบบงำนที่วำงไว้ด้วย KPI อย่ำงจริงจังในระหว่ำงระยะเวลำตำมขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำน อย่ำงไรก็ตำม ผู้ตรวจสอบภำยในมีข้อเสนอเพื่อกำรพิจำรณำของผู้บริหำรในกำรปรับปรุงเพิ่มเติม และได้เสนอ
รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบ และกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆของบริษัท สรุปได้ดังนี้
ต่อมำบริษัทได้ดำเนินกำรปรับปรุงประเด็นตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในได้นำเสนอไว้ในรำยงำนดังกล่ำว และได้
มอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำทำกำรประเมินควำมคืบหน้ำในกำรปรับ ปรุงประเด็นต่ำงๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในได้
นำเสนอไว้ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงประเด็นที่ได้นำเสนอไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน
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ไตรมำสที่ 2/2557 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2557 โดยบริษัทได้มีกำรแก้ไขประเด็นบกพร่องและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ แล้ว สำหรับประเด็นกำรสอบทำนฐำนข้อมูลลูกค้ำที่บริษัทได้ดำเนินกำรแล้วในส่วนของลูกค้ำที่มีคำสั่งซื้อในช่วง
เดือนสิงหำคม - กันยำยน 2557 (จำนวนประมำณ 200 รำย) แต่ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรสอบทำนฐำนข้อมูลลูกค้ำกลุ่ม Active
ซึ่งมีจำนวนมำกได้ทั้งหมด เนื่องจำกลูกค้ำดังกล่ำวมีจำนวนมำก (จำนวนรวมประมำณ 800 รำย) ดังนั้นยังคงเหลือลูกค้ำอีก
ประมำณ 600 รำยที่จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจะเข้ำตรวจสอบติดตำมกำรปรับปรุงประเด็น
ดังกล่ำวต่อไปในไตรมำส 4/2557 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระหว่ำงกำรสอบทำนฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ยังเหลืออยู่ดังกล่ำว หำกลูกค้ำ
มีคำสั่งซื้อเข้ำมำ บริษัทโดยฝ่ำยขำย ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินก็จะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรเปิดกำรขำย กำรอนุมัติลูกค้ำ กำรอนุมัติ
เครดิตหรือทบทวนวงเงินเครดิตอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ำซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทได้ Update ข้อมูลก่อนที่บริษัทจะจำหน่ำย
สินค้ำ และซึ่งถือว่ำเป็นกำร Update ฐำนข้อมูลลูกค้ำในระบบสำรสนเทศของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินด้วย
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน
และกระบวนกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วเป็นอย่ำงดี ซึ่งเพียงพอที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่ำวข้ำงต้นที่ผู้ตรวจ
สอบภำยในจะเข้ำตรวจสอบติดตำมต่อไปได้
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1. ระบบงำนขำยสินค้ำ
ให้บริกำร ลูกหนี้ และ
กำรรับชำระเงิน

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ
ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
1.กำรเปิดหน้ำบัญชีลูกค้ำไม่เป็นไปตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเก็บ 1. บริษัทมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว เพียงแต่พนักงำนบำงคนละเลยไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติงำนที่
เอกสำรสำคัญ โดยบำงรำยกำรมีเอกสำรสำคัญของลูกค้ำไม่ครบถ้วน
ระบุว่ำให้ลูกค้ำเป็นผู้กรอกข้อมูลลงในใบขออนุมัติวงเงินเครดิตในส่วนที่ให้ลูกค้ำกรอก และ
และบำงรำยกำรไม่ลงนำม และตรำประทับรับรองควำมถูกต้องของ ไม่ไ ด้ขอเอกสำรจำกลู กค้ ำให้ ครบถ้ว นตำมที่ ได้ ระบุ ไว้ ในระเบียบ บริษัท จึง ได้มี กำรเน้ นให้
เอกสำรดังกล่ำว
พนั ก งำนปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด และแจ้ ง ให้ ผู้ จั ด กำรขำยตรวจส อบก่ อ นอนุ มั ติ
นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2557 บริษัทได้แก้ไขระเบียบปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับวิธีกำรขอ
เอกสำรในกำรเปิ ด บั ญ ชี จ ำกลู ก ค้ ำ ในบำงกรณี ใ ห้ มี ค วำมเหมำะสมและคล่ อ งตั ว ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนจริงในปัจจุบันของบริษัทด้วย เช่น กรณีลูกค้ ำใหม่ที่เป็นบริษัทใน
เครือ ของลูกค้ำเก่ำที่เป็นบริษัท มหำชน ได้รับกำรยกเว้นเอกสำรในกำรเปิดบัญชีเพิ่มเติมบำง
รำยกำร
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริ ษัท ได้ เริ่ มจั ดกำรควบคุม แฟ้ มลู กค้ ำ ใหม่ โดยเริ่ม ตั้ง แต่ลู กค้ ำที่ เข้ ำมำเปิ ดบั ญชี ตั้ง แต่ เดื อ น
สิงหำคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจำกกำรตรวจติดตำมผลมีลูกค้ำใหม่ ทั้งหมด 3 รำย พบว่ำได้มีกำร
จัดเก็บเอกสำรสำคัญครบถ้วน
2.ไม่ได้สอบทำนและปรับปรุงสถำนะของลูกค้ำให้ทันสมัยเป็นระยะ 2. โดยปกติฝ่ำยขำยของบริษัทจะทำหน้ำที่ในกำรติดตำมและปรับปรุงสถำนะของลูกค้ำให้ทันสมัย
อย่ ำ งสม่ ำเสมอ และไม่ ไ ด้ แ ยกฐำนข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ที่ Active และ อยู่ เ สมอ แต่ ฐ ำนข้ อ มู ล ลู ก ค้ ำ ของฝ่ ำ ยบั ญ ชี แ ละกำรเงิ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ฝ่ ำ ยขำย บริ ษั ท จึ ง
Inactive ในระบบสำรสนเทศของฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ดำเนิ น กำรโดยให้ ฝ่ ำยบัญ ชีแ ละกำรเงิ น สอบทำนและปรั บ ปรุ งสถำนะของลูก ค้ำ ให้ทั นสมั ย
ปรับปรุงข้อมูลฐำนลูกค้ำที่ไม่เคลื่อนไหวให้มีเครดิตเท่ำกับหนึ่งบำท และกำหนดให้มีกำรสอบ
ทำนปีละ 2 ครั้ง สำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ไม่เคลื่อนไหว 2 ปี จะแยกสถำนะลูกค้ำ วงเงินสินเชื่อ และ
ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อออกเป็นลูกค้ำเคลื่อนไหว และไม่ เคลื่อนไหวซึ่งฝ่ำยบัญชีและกำรเงินได้
สอบทำนเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2557 แล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ตั้งให้โปรแกรมบัญชีแยกลูกค้ำเป็น Active และ Inactive แล้ว โดยลูกค้ำที่ไม่มีรำยกำร
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ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

3.ไม่มกี ำรทบทวนวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ำโดยฝ่ำยกำรเงินเป็นระยะ

ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
นำนกว่ำ 2 ปี จะแยกเป็น Inactive เพื่อไม่ให้เกิดกำรขำยสินค้ำโดยไม่มีกำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อ
ใหม่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกำรสอบทำนและปรับปรุงสถำนะของลูกค้ำให้ทันสมัยเป็นระยะอย่ำง
สม่ำเสมอ พบว่ำบริษัทจะสอบทำนประวัติของลูกค้ำที่ Active และ update ข้อมูลทำงทะเบียนและ
งบกำรเงินลูกค้ำนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำวงเงินเฉพำะลูกค้ำที่มีกำรสั่งซื้อเข้ำมำและมี
ยอดใกล้ถึงวงเงินสินเชื่อแล้วเท่ำนั้น ซึ่งยังไม่ครอบคลุมลูกค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวแบบปกติ หรือ
ยอดซื้อสะสมยังไม่เกินวงเงินสินเชื่อ โดยบริษัทรับทรำบและจะดำเนินกำรต่อไปในกลุ่มดังกล่ำ ว
ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 4/2557
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระหว่ำงกำรสอบทำนฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ยังเหลืออยู่ หำกลูกค้ำมีคำสั่งซื้อเข้ำ
มำ บริษัท โดยฝ่ำยขำยและฝ่ำยบัญชีกำรเงินก็จะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรเปิดกำรขำย กำรอนุมัติ
ลูกค้ำ กำรอนุมัติเครดิตหรือทบทวนวงเงินเครดิตอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้ำซึ่งมีธุรกรรมกับ
บริษัทได้ Update ข้อมูลก่อนที่บริษัทจะจำหน่ำยสินค้ำ และซึ่งถือว่ำเป็นกำร Update ฐำนข้อมูล
ลูกค้ำในระบบสำรสนเทศของฝ่ำยบัญชีและกำรเงินด้วย
3. บริษัทได้เพิ่มเติมระเบียบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบทำนสถำนะของลูกค้ำ โดยแบ่งออกเป็น
ลูกค้ำที่เคลื่อนไหว จะดำเนินกำรให้มีกำรสอบทำนวงเงินเครดิตสำหรับลูกค้ำปีละ 2 ครั้ง ส่วน
กลุ่มลูกค้ำที่ไม่เคลื่อนไหว 2 ปี จะแยกสถำนะลูกค้ำ วงเงินสินเชื่อ และระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อ
ออกจำกลูกค้ำปกติซึ่งฝ่ำยบัญชีและกำรเงินได้สอบทำนสถำนะของลูกค้ำเสร็จในเดือนมิถุนำยน
2557 แล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทดำเนินกำรวิเครำะห์และทบทวนวงเงินสินเชื่อเฉพำะกรณีที่ฝ่ำยขำยทำเรื่องมำขอปรับเพิ่ม
วงเงินเครดิตลูกค้ำตำมกระบวนกำรงำนขำยปกติเท่ำนั้น แต่ยังไม่ได้มีกำรทบทวนลูกค้ำทั้งหมด จึง
จะต้องตรวจติดตำมต่อไปในไตรมำส 4/2557 ซึ่งหำกลูกค้ำมีคำสั่งซื้อเข้ำมำในช่วงสอบทำน
ฐำนข้อมูลลูกค้ำ ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินก็จะอนุมัติเครดิตหรือทบทวนวงเงินเครดิตอยู่แล้ว อย่ำงไรก็
ตำมกำรทบทวนวงเงินเครดิตลูกค้ำทั้งหมดจะแล้วเสร็จพร้อมกับสอบทำนฐำนข้อมูลลูกค้ำ ตำมข้อ
2 ที่กล่ำวข้ำงต้น

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

หน้ำ 99

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ
ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
4. ใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้รับชำระบำงฉบับ (จำนวน 3 ฉบับ) ไม่อยู่ 4. บริษัทมีระเบียบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเรื่องกำรเบิกใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว แต่ควำมผิดพลำดเกิด
ในแฟ้มเอกสำรรอเรียกเก็บเงิน
จำกกำรเผอเรอของพนักงำน ซึ่งนำใบเสร็จรับเงินจำนวน 3 ฉบับซึ่งเป็นของลูกค้ำรำยเดียวกันออก
จำกแฟ้มเพื่อไปติดตำมเรียกเก็บเงิน โดยไม่ได้ลงทะเบียนเบิกใบเสร็จรับเงิน และยังไม่ได้นำ
กลับมำเก็บในแฟ้ม ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2557 บริษัทได้รับเงินตำมใบเสร็จรับเงินดังกล่ำวแล้ว
จำนวน 2 ฉบับ คงเหลืออีกอีก 1 ฉบับที่รอกำรเรียกเก็บเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้ตักเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำน
เพิ่มควำมละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตำมระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดแล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
จำกกำรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำทั้งหมด มีกำรบันทึกไว้ใน
ทะเบียนใบเสร็จรอเรียกเก็บเงิน และได้มีกำรเก็บรักษำในแฟ้มครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทเริ่มมีกำร
update ทะเบียนและใบเสร็จรับเงินของเดือนสิงหำคม 2557 เป็นต้นไป
5. กำรส่งจดหมำยทวงถำมลู กหนี้ ที่ค้ ำงนำนไม่เป็ น ไปตำมระเบีย บ 5. บริ ษั ท ได้ ท บทวนระเบี ย บกำรปฏิ บั ติ ง ำน และด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขให้ ถู กต้ อ งตำมกระบวนกำร
ปฏิบัติ และไม่มีระเบียบในกำรให้ฝ่ำยบัญชีส่ง หนังสือแจ้งสถำนะ ปฏิบัติงำนจริง สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบริษัทได้ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงใน
บัญชี (Statement) ให้ลูกค้ำโดยตรงเป็นระยะ เพียงแต่แจ้งเฉพำะกรณี กำรส่งหนังสือยืนยันยอดเป็นประจำอยู่แล้ว แต่สำหรับลูกค้ำรำยย่อย บริษัทจะพิจำรณำให้มีกำร
ตำมที่ผู้สอบบัญชีร้องขอเท่ำนั้น
ส่งหนังสือยืนยันยอดให้ลูกค้ำทุกไตรมำสๆละ 10 รำย และรับกำรตอบกลับด้วย Fax หรือ E-mail
โดยจะเริ่มตั้งแต่สิ้นงวดไตรมำสที่ 3 ปี 2557 เป็นต้นไป

6. กำรมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้ำก่อนได้รับเงิน สำหรับลูกค้ำที่
ช ำ ระ เงิ น โดยวิ ธี โ อ น เงิ น แ ละ ต้ อ ง กำ รให้ บริ ษั ท ส่ งมอ บ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส่ ง สิ น ค้ ำ เนื่ อ งจำกบริ ษั ท จั ด ท ำ
ใบเสร็จรับเงินและใบส่งสินค้ำเป็นเอกสำรชุดเดียวกัน และเมื่อมีกำร

ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ดำเนินกำรส่งหนังสือยืนยันยอดให้ลูกค้ำ 10 รำยในไตรมำส 3 แล้ว โดยได้รับตอบกลับ
9 รำยจำก 10 รำย นับถึงวันที่ในรำยงำนฉบับนี้
6. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 เป็นต้นมำ บริษัทได้ทบทวนสถำนะลูกค้ำที่มีเงื่อนไขกำรวำงบิลด้วย
ใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ลูกค้ำชำระเงินด้วยวิธีกำรโอนเงิน และดำเนินกำรแก้ไข โดยให้ผู้มีอำนำจ
อนุมัติเซ็นอนุมัติบนชุดเอกสำรใบส่งของ/ใบกำกับภำษีพร้อมใบเสร็จรับเงินก่อนกำรวำงบิลด้วย
ใบเสร็จทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้ำก่อนที่จะได้รับชำระเงิน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ
ส่ ง สิ น ค้ ำ ลู ก ค้ ำ จะเซ็ น ชื่ อ รั บ สิ น ค้ ำ บนใบเสร็ จ รั บ เงิ น กำรมอบ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให้ แ ก่ ลูก ค้ ำ ทัน ที ก่ อ นที่ บ ริษั ท จะได้ รั บ เงิ น ท ำให้
บริษัทไม่มีหลักฐำนลำยเซ็นรับสินค้ำต้นฉบับเก็บไว้ใช้ในกำรทวง
หนี้ และบำงรำยกำรไม่ได้รับอนุมัติก่อนดำเนินกำร

7. ไม่ลงวันที่ที่ได้รับเงินบนใบเสร็จรับเงิน

8. เอกสำรใบวำงบิลไม่มีกำรเซ็นรับจำกลูกค้ำผู้รับวำงบิล

ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
โดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ ำต และเพิ่ ม เติ ม กำรประทับ ตรำลงใบเสร็ จ รับ เงิ น ที่ อ อกให้ ลู กค้ ำ ก่ อ นว่ ำ
ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินโอนแล้ ว พร้อมทั้งกำหนดให้มีกำรบันทึกทุกครั้งที่มีกำร
เพิ่มเติมรำยชื่อลูกค้ำที่ได้รับอนุญำตให้วำงบิลด้วยใบเสร็จรับเงิน กรณีที่ลูกค้ำชำระเป็นเงินโอน
นอกจำกนี้ เนื่องจำกใบเสร็จรับเงินและใบส่งของเป็นเอกสำรชุดเดียวกัน โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็น
เอกสำรใบแรกที่ลูกค้ำเซ็นด้วยหมึกจริง เอกสำรอื่นๆ เช่น ใบส่งสินค้ำ จะเป็นสำเนำลำยเซ็นลูกค้ำ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557 เป็นต้นมำ บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไขโดยให้ลูกค้ำลงนำมด้วย
หมึกบนส ำเนำใบส่งของเพิ่มเติมจำกเดิมที่เซ็นด้วยหมึกจริงเฉพำะใบเสร็จรับเงิน ที่บริษัทนำ
กลับคืนมำ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเรียกร้องในภำยหลังหำกมีกำรผิดนัดชำระหนี้
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้จัดทำตำรำงอำนำจอนุมัติ และให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนในกำรวำงบิลและเรียกเก็บเงิน
พิจำรณำควำมเหมำะสมสำหรับรำยกำรซื้อที่ไม่เกิน 30,000 บำท สำหรับรำยกำรที่เกิน 30,000 แต่
ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีกำรเงินเป็นผู้อนุมัติรำยกำร จำกกำรตรวจสอบรำยกำรตั้งแต่
สิงหำคม 2557 เป็นต้นมำ มีกำรอนุมัติบนเอกสำรกำรวำงบิลเรียบร้อยแล้ว
7. เหตุกำรณ์นี้เกิดจำกควำมผิดพลำดของผู้ปฏิบัติงำนในบำงครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้ำงขนส่ง
สินค้ำภำยนอก ที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติงำนที่กำหนดให้ลงชื่อผู้รับเงินพร้อมวันที่รับเงิน ซึ่ง
บริษัทได้มีกำรตักเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำนเพิ่มควำมละเอียดรอบคอบมำกขึ้นแล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ผลกำรตรวจสอบเอกสำรเดือนสิงหำคม 2557 เป็นต้นมำ บริษัทได้ให้พนักงำนเก็บเงินปฏิบัติตำม
ระเบียบแล้ว
8. เหตุกำรณ์นี้ เกิดจำกควำมผิดพลำดของผู้ปฏิบัติงำนในบำงครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้ำงขนส่ง
สินค้ำภำยนอก ที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติงำนที่กำหนดให้ลงลำยมือชื่อลูกค้ำผู้รับวำงบิล ซึ่ง
บริษัทได้มีกำรตักเตือนให้ผู้ปฏิบัติงำนเพิ่มควำมละเอียดรอบคอบมำกขึ้นแล้ว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรใบรับวำงบิลจนถึงวันที่ในรำยงำนฉบับนี้ พนักงำนผู้ทำหน้ำที่วำงบิลได้
จัดให้ลูกค้ำผู้รับวำงบิลลงนำมบนใบวำงบิลที่ออกในเดือนสิงหำคม 2557 เป็นต้นไปแล้ว
9. แบบฟอร์มบันทึกกำรเบิ กเอกสำรกำรวำงบิล หรือ รับ เงิน ไม่ได้ใช้ 9. บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไขโดยให้พนักงำนผู้ไปวำงบิลหรือเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำ จัดทำแบบฟอร์ม
แบบเดียวกันระหว่ำงพนักงำนเก็บเงินกับพนักงำนขำย
กำรเบิกเอกสำรในกำรวำงบิล /ใบเสร็จแบบเดียวกันเพื่อให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบแล้ว โดยเริ่มใช้
แบบฟอร์มกำรเบิกเอกสำรในกำรวำงบิล/ใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557

10. กำรลงนำมใบสำคัญรับไม่มีกำรลงวันที่กำกับ

ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ดำเนินกำรเปลี่ยนแบบฟอร์มบันทึกกำรเบิกเอกสำรมำใช้แบบเดียวกับพนักงำนเก็บเงิน
แล้ว
10. ในขั้ น ตอนของกำรทำงำน พนัก งำนต้ อ งคี ย์ ข้อ มู ลรั บ เงิ น ในระบบบั ญชี ใ ห้ แล้ ว เสร็ จทุ ก วั น
จำกนั้นจะพิมพ์ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher) ที่ออกโดยระบบ ซึ่งมีวันที่ระบุอยู่แล้ว และ
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีจะเป็นผู้ตรวจสอบใบสำคัญรับในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรคีย์ข้อมูลกำรรับเงินให้
แล้วเสร็จทุกวัน เป็น หนึ่งในกำรวัดผล KPI ของพนักงำน ทำให้พนักงำนผู้ปฏิบัติงำนเห็นว่ำ
ใบสำคัญรับระบุวันที่แล้ว จึงไม่ได้เซ็นวันที่กำกับ อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2557
เป็นต้นมำ บริษัทได้ปรับปรุงโดยนอกจำกจะให้พนักงำนผู้คีย์ข้อ มูลลงลำยมือชื่อ ผู้จัดทำแล้ว
ยังให้ลงวันที่กำกับด้วยทุกครั้ง และให้ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี ซึ่งเป็นผู้อนุมัติลงวันที่กำกับด้วยทุกครั้ง
เช่นกัน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ดำเนินกำรลงวันที่กำกับเรียบร้อยแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ใบสำคัญรับเดือนสิงหำคม 2557

11. สั ญญำบริ กำรบริ หำรจัด กำรที่ท ำกับ บริษั ท ที่ เ กี่ย วข้อ งกั น ยัง ไม่
รัดกุม และกำรคำนวณค่ำบริกำรต่ำงๆอำจจะยังไม่สะท้อนกิจกรรม
ที่เป็นตัวผลักดันต้นทุนที่แท้จริง
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ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
11.1 สัญญำบริกำรที่ทำขึ้นระหว่ำงบริษัทและบริษัทในเครือ ส่วนใหญ่ 11.1 บริษัทมีกำรทบทวนค่ำใช้จ่ำยและสรุปกำรคิดค่ำบริกำรเป็นรำยปี โดยในระหว่ำงปีไม่ได้มีกำร
จะระบุ ค่ ำ บริ ก ำรตำมกิ จ กรรมแบบก ำหนดตำยตั ว ไว้ สั ญ ญำ
ทบทวนค่ำบริกำร เนื่องจำกฐำนที่นำมำใช้ในกำรคำนวณค่ำบริกำรอ้ำงอิงจำกค่ำใช้จ่ำยสูงสุดที่
ดังกล่ำวไม่ได้เปิดโอกำสให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงรำคำใน
เคยเกิดขึ้นจริงและอัตรำกำลังคนเต็มจำนวนตำมงบประมำณประจำปีของแต่ละบริษัทอยู่แล้ว
อนำคตหำกมี ต้ น ทุ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในระหว่ ำ งอำยุ สั ญ ญำหรื อ มี
เหตุกำรณ์ที่กระทบขอบเขตงำนอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
11.2 ปั จ จั ย ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นกำรวั ด ปริ ม ำณกำรใช้ ง ำนเพื่ อ ค ำนวณ
ค่ำบริกำรบำงประเภทอำจไม่สัมพันธ์กับปัจจัยที่เป็นตัวทำให้เกิด
ต้นทุนที่แท้จริงอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ได้แก่
- บริกำรจัดส่งสินค้ำ : บริษัทคิดค่ำบริกำรตำมกำรใช้พื้นที่ในรถ - บริกำรจัดส่งสินค้ำ ตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในมีข้อเสนอแนะ เป็นกำรจ่ำยค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ
ขนส่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงระยะทำงที่ขนส่งซึ่งน่ำจะมีผลกระทบ ให้แก่ผู้รับจ้ำงขนส่งภำยนอกของบริษัท ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรคิดค่ำบริกำรงำนสนับสนุน ซึ่ง
ต่อต้นทุนค่ำขนส่งมำกกว่ำกำรใช้พื้นที่บนรถ โดยที่ค่ำขนส่ง โดยปกติกำรจัดส่งสินค้ำให้ลูกค้ำในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลจะเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยตำมพื้นที่วำงสินค้ำ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระทบต่ อ ต้ น ทุ น ขำยสิ น ค้ ำ จึ ง ควรใช้ วิ ธี ที่
บนรถ โดยไม่ได้คำนึงถึงระยะทำงเนื่องจำกบริษัทเห็นว่ำรำคำค่ำขนส่งต่อเที่ยวไม่แตกต่ำงกันมำก
เหมำะสมและเป็นธรรม
นัก กำรขนส่งแต่ละครั้งก็สลับไกลบ้ำงใกล้บ้ำง ถัวเฉลี่ยกันไป ซึ่งหำกบริษัทจ้ำงรถขนส่งไปส่ง
สินค้ำเฉพำะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ในขณะที่มีพื้นที่บนรถว่ำงอยู่ย่อมแพงกว่ำไปรวมกัน แต่หำกมี
กำรขนส่งไปต่ำงจั งหวัด ไกลๆ แต่ละบริษัท ก็จะจ้ ำงเหมำคัน ไป ซึ่ง บริษัท พิจำรณำแล้ วว่ำวิ ธี
ดังกล่ำวเหมำะสม
- ค่ำ บริ กำรระบบสำรสนเทศ ระบบเครือ ข่ำ ย โปรแกรมและ - ค่ำบริกำรระบบสำรสนเทศ ปันส่วนตำมพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลใน Server เนื่องจำกบริษัทเห็นว่ำ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ : ค่ำบริกำรดังกล่ำวปันส่วนให้แก่ จำนวนพนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลต่ำงๆใน Server ของแต่ละบริษัทมีอัตรำส่วน
บริษัทผู้ใช้บริกำรต่ำงๆ รวมทั้งตัว บริษัทเองตำมเนื้อที่ที่ใช้เก็บ กำรใช้งำนที่ใกล้เคียงกันและผันแปรตำมกันอยู่แล้ว ซึ่งบริษัทเห็นว่ำกำรปันส่วนนี้เหมำะสมอยู่
ข้อมูลใน Server เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งอำจจะยังไม่สะท้อนกำรใช้
แล้ว
บริ ก ำรงำนดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งเหมำะสม เพรำะนอกจำกกำรใช้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ บริษัท พิ จำรณำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำ งปริม ำณหน่ว ยควำมจำ กั บ
Server แล้ว กำรให้บริกำรยังมีงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำอุปกรณ์
จำนวนเครื่อ งที่ ใช้ ว่ำ มีทิ ศทำงเป็ นอย่ำ งไร เพื่อ ประกอบกำรพิ จำรณำว่ ำกำรคิ ด ค่ำ บริ กำรบน
งำน Programmer งำนซ่อมแซมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ เป็นต้น แนวทำงดังกล่ำวเหมำะสมแล้ว หรือ ไม่ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม พบว่ำ จำนวนพนักงำน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

หน้ำ 103

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ขอบเขตการตรวจสอบ
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ซึ่งกิจกรรมกำรให้บริกำรจะมำกน้อ ยขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทซึ่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรสนเทศของ
บริษัทจะต้องดูแลให้บริกำร

ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
จำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แต่ละบริษัทใช้ รวมถึงงำนซ่อมแซมและบำรุงรักษำอุปกรณ์ของ
พนักงำน เป็นกำรให้บริกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครำว เช่น กำร Log on เข้ำระบบงำนไม่ได้,
พิมพ์งำนไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่บริกำรงำนซ่อมอุปกรณ์ที่เสียหำยหรือชำรุด ดังนั้นปริมำณกำรใช้งำนจึงมี
มีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกันกับจำนวนพื้นที่ใช้งำนบน Server แล้ว

- ค่ำบริกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบคุณภำพ (ISO Audit) : - ค่ำบริกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบคุณภำพ ปันส่วนตำมจำนวนระบบงำน มีควำมเหมำะสม
บริษัทปัน ส่วนตำมจำนวนระบบงำน ซึ่งไม่ได้คำนึงกิจกรรม
เนื่องจำกทุกบริษัทมีระบบงำนหลักที่เหมือนกัน ยกเว้น ระบบงำนขำยโครงกำรของบริษัท จะมี
ทำงธุรกิจ เช่น ระบบขำยจะนับเป็น 1 ระบบ โดยบำงบริษัทที่มี ระบบงำนที่ซับซ้อนกว่ำงำนขำยอื่นๆ หรือระบบงำนบริกำรติดตั้งของบริษัท คิวทูเอส จำกัด ซึ่ง
ระบบงำนขำยซับซ้อนและมีหลำยส่วนงำนมำกกว่ำบริษัทอื่น ระบบงำนไม่เหมือนบริษัทอื่น ซึ่งได้แยกออกมำอีก 1 ระบบแล้ว เป็นต้น ดังนั้น ทั้ง 3 บริษัทจึงมี
เช่น ขำยในประเทศ ให้บริกำรประกอบติดตั้ง ออกแบบ และ/ จำนวนระบบงำนที่ต้องปันส่วนไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทเห็นว่ำกำรปันส่วนดังกล่ำวถูกต้อง เหมำะสม
หรือมีกำรส่งออก ซึ่งทำให้กำรใช้เวลำและชั่วโมงกำรทำงำนไม่ แล้ว รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำร โดย
เท่ำกัน เป็นต้น
ไม่จำเป็นต้องจัดหำพนักงำนใหม่ ซึ่งใช้เวลำในกำรฝึกฝน และมีค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำ
- ค่ำบริกำรงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปันส่วนตำมกำลังคนใน - ค่ำบริกำรงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ปันส่วนตำมกำลังคนในแผนอัตรำกำลังคน ซึ่งบริษัทเห็นว่ำ
แผนอัตรำกำลังคน ซึ่งไม่ใช่จำนวนพนักงำนจริงในแต่ละเดือน
จำนวนพนักงำนของแต่ละบริษัท อำจจะไม่เท่ำกันทุกเดือน จึงใช้อัตรำกำลังคนที่บริษัทวำงแผน
และกิจกรรมกำรสรรหำพนักงำนอำจจะทำให้ใช้เวลำทำงำน
ตอนทำงบประมำณประจำปี ซึ่งบริษัทเห็นว่ำเหมำะสมแล้ว รวมทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
มำกขึ้นและสำมำรถคิดแยกเป็นรำยพนักงำนที่ทำกำรสรรหำได้
ควำมเห็นว่ำ กำรคิดค่ำบริกำรเป็นไปตำมแผนงบประมำณเรื่องบุคลำกรแล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัท ได้พิจำรณำทบทวนจำกกระบวนกำรและจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อ ง และผู้บริหำรเห็นว่ำ
เหมำะสมตำมที่ควรแล้ว จึงไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรคำนวณค่ำบริกำรระหว่ำงกัน
ในครั้งนี้
2. ข้อสังเกตเกี่ย วกับกำร 1. บริษัทจัดผังองค์กร (Organization Chart) ใหม่ โดยให้ผู้จัดกำรฝ่ำย 1. ตำมผังโครงสร้ำงองค์กรใหม่ บริษัทได้แบ่งแยกชื่อผู้จัดกำรทั่วไปตำมสำยงำนค่อนข้ำงชัดเจน
ควบคุมภำยในทั่วไปที่ ขำยเป็นรักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป ซึ่งหำกปรับเป็นผู้จัดกำรทั่วไปใน และอำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรต่ำงๆก็เป็นไปตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำอยู่แล้ว รวมทั้งบริษัท
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ผลการตรวจสอบที่สาคัญ
อนำคตจะทำให้กระทบต่ออำนำจกำรอนุมัติรำยกำรของฝ่ำยอื่นๆ ซึ่ง
ระบุให้ตำแหน่งผู้จัดกำรทั่วไปมีอำนำจอนุมัติ

ความเห็นของผู้บริหาร / การปรับปรุงโดยบริษัท จนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557
ได้มีกำรปรับปรุงอำนำจในกำรอนุมัติรำยกำรต่ำงๆใหม่ เพื่อควำมชัดเจนยิ่งขึ้นให้ระบุสำยงำน
กำกับของผู้จัดกำรทั่วไปให้ชัดเจนทุกครั้ง โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2557 แล้ว

ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ให้เอกสำรร่ำงผังองค์กรแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีกำรแก้ไขตำแหน่งผู้จัดกำรทั่วไป
และรักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไปทั้งหมด ให้เป็นชื่อใหม่คือ “ผู้อำนวยกำรสำยงำน...” ต่ำงๆแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม ร่ำงผังองค์กรนี้ยังไม่ผ่ำนกำรอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทซึ่งจะจัด
ขึ้นในกลำงเดือนพฤศจิกำยนนี้ และนอกจำกนี้ บริษัทจะต้องแก้ไขระเบียบและประกำศต่ำงๆให้
เป็นชื่อตำแหน่งใหม่ทั้งหมดอีกด้วย
2. สถำนที่ท ำกำรของผู้จัดกำรทั่วไปซึ่งเป็น ผู้บริหำรของบริษัท และ 2. นับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 เป็นต้นมำ บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไข โดยแยกสัดส่วนสถำนที่
พนักงำนฝ่ำยสนับสนุนไม่เป็นสัดส่วนเพียงพอ
ทำงำนของผู้จัดกำรทั่วไปและพนักงำนฝ่ำยสนับสนุนออกจำกบริเวณบริษัทอื่นเรียบร้อยแล้ว
ความคืบหน้าในการปรับปรุงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามผลเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
บริษัทได้ย้ำยสำนักงำนของผู้จัดกำรทั่วไปให้แยกส่วนต่ำงหำกจำกบริษัทในเครือแล้ว
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

13.1 ประเด็นการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 1/2557
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในของระบบสารสนเทศ
1.1) ไม่มีการตรวจสอบการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ จึงทาให้พบข้อผิดพลาดในการกาหนดสิทธิ์
และบริษัทไม่มีนโยบายให้มีการทบทวนการกาหนดสิทธิ์เป็นระยะ
ข้อเสนอแนะ
เมื่อมีกำรกำหนดสิทธิ์ของ User แล้ว ฝ่ำยสำรสนเทศควรส่งผังแสดงสิทธิ์ในกำรใช้งำนระบบให้ฝ่ำยต่ำงๆตรวจสอบ
ควำมถูกต้องก่อน และเนื่องจำกมีโอกำสที่จะคีย์ผิดพลำด อีกทั้งอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกร ปรับตำแหน่ง หรือ
สับเปลี่ยนหน้ำที่งำนได้ในภำยหลัง บริษัทจึงควรมีนโยบำยทบทวนควำมเหมำะสมและเป็นปัจจุบันของสิทธิในกำรใช้
งำนระบบ โดยให้หน่วยงำน IT ประสำนงำนให้ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงๆ เป็นผู้ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ำสิทธิที่ให้ไว้ยังคง
เหมำะสม เป็นไปตำมหลักกำรของควำมจำเป็นในกำรใช้งำน สอดคล้องกับกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรแบ่งแยกหน้ำที่
รวมทั้งช่วยในกำรรักษำควำมลับของข้อมูล

สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557

ฝ่ำยสำรสนเทศได้แก้ไขข้อผิดพลำดในกำรกำหนดสิทธิ์ และได้ตรวจสอบและ
ทบทวนสิทธิ์ใหม่แล้ว ตำมขั้นตอนดังนี้
1) ฝ่ ำ ยสำรสนเทศได้ ส่ ง มำตรฐำนควบคุ ม สิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนให้ ผู้ จั ด กำร
หน่วยงำนต่ำงๆ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อพิจำรณำตำม Job Description
2) ผู้จัดกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนฐำนข้อมูล ผู้ใช้งำนแต่
ละกลุ่ม และสิทธิ์กำรใช้งำนแต่ละเมนู โดยทำกำรตรวจสอบในส่วนที่
รับผิดชอบ
3) ฝ่ำยสำรสนเทศปรับปรุงสิทธิ์และพิมพ์เอกสำรมำตรฐำนควบคุมสิทธิ์กำรใช้
งำน ส่งให้ผู้จัดกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ และลงนำมเป็น
หลักฐำนกำรตรวจสอบ/ทบทวนสิทธิ์
1.2) การควบคุมรหัส (Password) ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศยังไม่รัดกุมเพียงพอ
ฝ่ำยสำรสนเทศได้แก้ไขแล้ว โดย
ข้อสังเกต
1) ได้กำหนดให้รหัสกำรใช้งำนที่มีสิทธิ์สูงสุด (Root Account) เหลือแค่ 1 คน
1) มีกำรใช้รหัสผู้ใช้งำนที่มีสิทธิสูงสุด (Root Account) โดยบุคลำกรในฝ่ำยสำรสนเทศ 2 ท่ำน
เท่ำนั้น ได้แก่ ผู้จัดกำรแผนกสำรสนเทศและเทคโนโลยี
2) ไม่มีนโยบำยกำหนดคุณสมบัติของกำรตั้งรหัสผู้ใช้งำนให้มีรูปแบบที่ยำกที่จะเดำ
2) ปรับปรุงกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน โดยมีเงื่อนไข ต้องผสมตัวอักษรอย่ำงน้อย 4
3) ไม่ได้กำหนดห้ ำมไม่ให้ user ใช้รหัส ใหม่ซ้ำกับ รหัส เดิ มที่เคยใช้มำแล้ว นอกจำกนี้ โปรแกรมบัญชียัง มี ตัว และตัวเลขอย่ำงน้อย 3 ตัว และจำนวนหลักรหัสผ่ำนรวมต้องไม่น้อยกว่ำ
ควำมสำมำรถจำกัดในกำรตั้งค่ำกำรควบคุม จึงไม่สำมำรถป้องกันโดยกำรระงับกำรใช้งำนชั่วครำว หำกมีกำรตั้ง 8 หลัก
รหัสผ่ำนซ้ำและ/หรือคีย์ผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด
3) ปรับปรุงโปรแกรมให้มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนทุกๆ 90 วัน และไม่ให้ซ้ำกับ
4) ไม่มีกำรสอบทำนรำยชื่อผู้ใช้งำนที่มีอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ
ครั้งที่ผ่ำนมำ 4 รอบและได้ดำเนินกำร upgrade โปรแกรมบัญชีปัจจุบัน ทำ
ข้อเสนอแนะ
ให้ ส ำมำรถป้ อ งกั น กำรเข้ ำ ระบบโดยใช้ ร หั ส ผิ ด ไปจำกข้ อ ก ำหนดแล้ ว
ควรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับ รหัส (Password) ในกำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศให้รัดกุมยิ่งขึ้น
(ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น SAP)
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ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
1) ควรมี Root Account เพียง 1 ท่ำน
4) มีกำรตรวจสอบรำยชื่อผู้ใช้งำน ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน และพนักงำนที่
2) ควรกำหนดคุณสมบัติของกำรตั้งรหัสให้มีรูปแบบที่ยำกที่จะเดำด้วยกำรผสมผสำนระหว่ำงตัวเลข ตัวอักษร และ ลำออก ระบบจะตัดสิทธิ์ออกจำกระบบอัตโนมัติ
สัญลักษณ์อื่นๆ
3) ควรก ำหนดห้ ำ มไม่ ให้ ใ ช้ร หัส ใหม่ ซ้ ำกั บ รหั ส เดิ ม ที่เ คยใช้ มำแล้ว และพิจ ำรณำปรั บ โปรแกรมบั ญ ชีใ ห้ มี
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมเรื่องดังกล่ำว
4) ควรตรวจสอบรำยชื่อผู้ใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีเฉพำะรหัสผู้ใช้งำนที่จำเป็นต้องใช้งำนเท่ำนั้น
1.3) ไม่ได้มีการสอบทานรายงานบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้ระบบ (Log Report) นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดของ บริษัทมีกำรดำเนินกำรแก้ไขแล้ว โดย
โปรแกรมบัญชีในการบันทึกประวัติการเข้าใช้งานระบบของ User (Log Report) โดยที่โปรแกรมบัญชีมีการทา 1) บริษัทได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน MIS ตรวจสอบ Log Report
Log Report สาหรับกิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีเท่านั้น ไม่มีการบันทึกการใช้งานระบบที่เกี่ยวกับการแก้ไข เพื่อดูรำยกำรที่ผิดปกติ ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยได้จัดทำคู่มือกำรใช้
Master Fileได้แก่ ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลผู้ขายสินค้า และฐานข้อมูลสินค้า
งำน Log Record ไว้ให้พนักงำนปฏิบัติงำน และพบว่ำมีรำยงำนผลกำร
ข้อเสนอแนะ
ดำเนินกำรตรวจสอบ Log Report ของเดือนพฤษภำคม 2557 แล้ว
ควรจะมีพนักงำนระบบสำรสนเทศที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ในกำรตรวจดูรำยงำนกำรบันทึกกิจกรรมกำรใช้ระบบ 2) โปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่ไม่มีกำรบันทึกประวัติกำรใช้งำนระบบ
(Log Report) เป็นระยะอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถสอบทำนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบและสำมำรถพบควำม (Log Report) ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไข Master File บริษัทแก้ไขโดยกำหนด
ผิดปกติที่อำจเกิดควำมเสียหำยได้อย่ำงทันท่วงที
สิทธิ์ให้ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีเท่ำนั้น ที่สำมำรถแก้ไข Master File ได้ สำหรับ
อนำคต จะมีกำรเปลี่ยนโปรแกรมบัญชีใหม่
บริษัทได้ดำเนินกำรโดย
2. การตรวจสอบภายในของระบบการจัดส่งสินค้า
2.1) กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกว้างเกินไปไม่สามารถระบุเป็นกิจกรรมได้ และมีการระบุมาตรการจัดการ 1. มำตรกำรป้องกันควำมผิดพลำดในกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนนำขึ้นรถขนส่ง
ในทำงปฏิบัติพนักงำนไม่ได้มีกำรประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่ง
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้จริง
1. มำตรกำรป้องกันควำมผิดพลำดในกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนนำขึ้นรถขนส่ง ได้แก่ “ประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำ มอบเนื่องจำกมีเวลำจำกัด บริษัทเห็นว่ำกระบวนกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่ง
ก่อนส่งมอบ” ทีมงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวยังขำดควำมเฉพำะเจำะจง ไม่มีรำยละเอียดวิธี มอบ ตำมขั้นตอนกำรทำงำนในปัจจุบันนั้นรัดกุมเพียงพอแล้ว ดังนี้
- ผู้จัดสินค้ำ: ผู้คุมเขตเป็นผู้นำสินค้ำมำส่งมอบ
ปฏิบัติ ไม่มีหลักฐำนของกำรปฏิบัติงำน จึงไม่สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้
- ผู้ตรวจจ่ำย: checker จ่ำยเป็นผู้ตรวจรับสินค้ำจำกผู้คุมเขต และส่งมอบให้
2. มำตรกำร “ให้พนักงำนจัดส่งโทรติดต่อลูกค้ำทุกครั้งก่อนนำส่งสินค้ำ” พบว่ำในทำงปฏิบัติพนักงำนไม่ได้โทร
พนักงำนขับรถ
ประสำนงำนกับลูกค้ำทุกครั้งก่อนส่งสินค้ำ โดยจะมีกำรโทรเฉพำะในบำงกรณี เนื่องจำกกำรจัดสินค้ำจะเริ่มใน
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
เวลำเช้ำกว่ำเวลำที่ลูกค้ำเปิดทำกำร มีเวลำทำงำนจำกัด ฯลฯ
- ผู้ส่งสินค้ำ: คนขับรถขนส่งตรวจสินค้ำกับบิลขำยที่ได้รับและเซ็นรับ
ข้อเสนอแนะ
สินค้ำในบิลขำย (สำเนำคลังสินค้ำ) ไว้เป็นหลักฐำน
1. ควรขยำยควำมและให้รำยละเอียดของมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง “ประเมินผลกำรตรวจเช็คสินค้ำก่อนส่งมอบ” บริษัทจึงปรับปรุงแก้ไขทะเบียนควำมเสี่ยง โดยเอำมำตรกำรดังกล่ำวออก
โดยอำจจะระบุขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนหรือมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผล ฯลฯ
คงเหลือเฉพำะมำตรกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง
2. ควรกำหนดมำตรกำรที่สำมำรถปฏิบัติได้จริง หรือถ้ำจำเป็นต้องโทรทุกครั้งก่อนกำรขนส่ง อำจจะย้ำยเวลำในกำร 2. บริษัทได้วำงมำตรกำรใหม่ ให้พนักงำนจัดส่ง โทรติดต่อลูกค้ำเพื่อนัดหมำย
โทรนัดหมำยเป็นช่วงเย็นของวันก่อนวันจัดส่งสินค้ำแทน เป็นต้น
กำรส่งมอบสินค้ำในช่วงบ่ำยก่อ นวันส่งสินค้ำโดยจะโทรเฉพำะในกรณี
ดังต่อไปนี้
- เป็นลูกค้ำใหม่
- ลูกค้ำให้ส่งที่ Site งำน
- ได้รับแจ้งจำกฝ่ำยกำรเงินว่ำส่งสินค้ำพร้อมรับเช็คหรือเงินสด และมีกำร
ประเมินผลจำกรำยงำนปัญหำ กำรจัดส่งสินค้ำ และเสนอที่ประชุม
ผู้บริหำรทุกเดือน
2.2) การจัดวางสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้บริการขนส่ง (สินค้ารอจ่าย) ไม่เป็นระเบียบและสินค้าที่จะขนขึ้นรถคัน บริษัทได้จัดทำป้ำยบอกบริเวณ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ตรวจรับและพื้ นที่ตรวจจ่ำย
หนึ่งไม่วางอยู่ในบริเวณเดียวกัน บางส่วนกองอยู่ ในบริเวณเดียวกับ สินค้าที่เพิ่งน าลงมาจากรถของผู้ขาย สิ น ค้ ำ และตี เ ส้ น สี เ หลื อ งแบ่ ง บริ เ วณให้ ชั ด เจนในเต็ น ท์ ห น้ ำ ส ำนั ก งำน
(สินค้ารอตรวจรับ)
คลังสินค้ำ โดยส่วนด้ำนซ้ำยให้เ ป็นพื้นที่ตรวจรับ และด้ำนขวำจะเป็นพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
ตรวจจ่ำย ในขณะเดียวกัน สินค้ำที่จะนำขึ้นรถเพื่อส่งให้ลูกค้ำ จะแยกเป็น
บริษัทควรแยกพื้นที่กำรจัดสินค้ำ ไม่ควรวำงปะปนระหว่ำงสินค้ำที่รอตรวจรับเข้ำคลัง และสินค้ำรอตรวจจ่ำยออกไป กองๆไว้ โดยมีหมำยเลขของรถแต่ละคันวำงไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจน
ขึ้นรถขนส่ง และเพื่อป้องกันกำรสลับขึ้นรถผิดคัน สินค้ำส่งขำด ฯลฯ บริษัทควรวำงสินค้ำที่จะขึ้นรถแต่ละคันไว้ใน
บริเวณเดียวกันใกล้กับรถคันนั้นๆ หรือพิจำรณำหำมำตรกำรควบคุมเพิ่มเติม เช่น วำงป้ำยเลขรถขนส่งไว้ที่กองสินค้ำ
เป็นต้น
3. การตรวจสอบภายในของระบบต้นทุนและสินค้าคงเหลือ
3.1) บริ ษัท มีก ารจัด ท างบประมาณในส่วนของฝ่า ยขายและงบประมาณงบกาไรขาดทุน แต่ยัง ไม่ได้ จัดท า บริษัทมีนโยบำยจะจัดทำงบประมำณเต็มรูปแบบ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2558 เป็น
งบประมาณอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการดาเนินงาน และยังไม่มีการ ต้นไป
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
กาหนดระเบียบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการจัดทาและอนุมัติงบประมาณอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดระเบียบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในกำรจัดทำและอนุมัติงบประมำณอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และควร
พัฒนำกำรจัดทำงบประมำณเพื่อใช้เป็นเป้ำหมำยและเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผน ควบคุม ประเมินผลและปรับปรุงผล
กำรดำเนิ น งำนโดยพิจำรณำร่วมกับ แผนระยะยำวและกลยุท ธ์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรำยละเอี ยดแยกตำมควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับกำรบัญชีตำมควำมรับผิดชอบ และกำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ
รำยงำนผลงำนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยวิเครำะห์ผลต่ำงที่สำคัญให้
ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำมีเหตุผลที่ยอมรับได้หรือควรแก้ไขอย่ำงไร เพื่อปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนต่อไป
3.2) บริษัทยังไม่มีกำรนำระบบต้นทุนมำตรฐำนมำใช้ในกำรคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุน รวมถึงใช้เพื่อกำร
วำงแผนและควบคุมต้นทุนอย่ำงเป็นระบบในส่วนของงำนโครงกำร
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดต้นทุนมำตรฐำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์และไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป เพื่อนำมำใช้ในกำรคำนวณต้นทุน
และบันทึกบัญชีต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้จัดทำงบกำรเงินได้รวดเร็วขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหำรนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
บริหำรงำนต่ำง ๆ เช่น
- ใช้เป็น เครื่องมือ ในกำรควบคุมต้น ทุน ให้เป็น ไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้โดยวิเครำะห์หำสำเหตุของผลต่ำง
(Variance) ที่เกิดขึ้นแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำน รวมถึงนำไปพิจำรณำปรับปรุงต้นทุนมำตรฐำนให้
เหมำะสมมำกขึ้น
- นำต้นทุนมำตรฐำนไปใช้ในกำรจัดทำงบประมำณอย่ำงมีหลักเกณฑ์ เพื่อกำรวำงแผน ควบคุมประเมินผลกำร
ดำเนินงำน และใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
3.3) บริษัทยังไม่มีการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนและกาไรโดยประมาณกับต้นทุนและกาไรที่เกิดขึ้น
จริงจากการขายสินค้า
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทำและนำเสนอรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนและกำไรโดยประมำณกับต้นทุนและกำไรที่เกิดขึ้น
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สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557

ปัจจุบันบริษัทมีกำรกำหนดอัตรำกำไรที่ต้องกำรของสินค้ำแต่ละกลุ่ม และ
จัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของกำไรที่กำหนดไว้กับกำไรที่เกิดขึ้นจริงของ
สินค้ำแต่ละกลุ่มเป็นรำยเดือน ซึ่งหำกพบว่ำมีกำรขำยสินค้ำขำดทุนฝ่ำยขำย
จะต้อ งชี้แจงให้ทรำบและฝ่ำยบัญชีจะจัดทำรำยงำนเสนอให้ผู้บริหำรทรำบ
อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนงำนโครงกำร บริษัทอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำต้นทุน
มำตรฐำน โดยจะจัดทำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2557
ส ำหรับ ธุร กิจซื้อ ขำยสินค้ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น ว่ำ กำรน ำ
ต้ น ทุ น มำตรฐำนมำใช้ ไ ม่ เ หมำะสมกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี
องค์ประกอบในกำรคำนวณต้นทุนซับซ้อนเหมือนธุรกิจผลิตสินค้ำ

ตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2557 เป็นต้นมำ บริษัทได้จะจัดทำรำยงำนวิเครำะห์
ผลต่ำงของต้นทุนและกำไรโดยประมำณกับต้นทุนและกำไรที่เกิดขึ้นจริงจำก
กำรขำยสินค้ำตำมที่เสนอแนะแล้วโดยเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2557
เป็นต้นไป
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
จริง ต่อผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น จัดทำเป็นรำยเดือน เพื่อให้ผู้บริหำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุ ม
ต้นทุน กำไร และนำมำปรับปรุงต้นทุนโดยประมำณให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประโยชน์ใ นกำรตั้งรำคำ
ขำยให้เป็นไปตำมที่กำหนด
3.4) บริษัทยังไม่มีการกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและยังไม่มีการจัดทางบประมาณการลงทุน รายงานติดตามและ
วิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและจัดทำงบประมำณกำรลงทุน โดยกำหนดอัตรำผลตอบแทนและข้อมูลที่ใช้เป็น
ตัวชี้วัดผลไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งในระยะเริ่มต้น บริษัทควรจัดทำรำยงำนติดตำมต้นทุนโครงกำรและรำยงำนวิเครำะห์
ผลต่ำงของต้น ทุน โครงกำรที่เกิดขึ้น จริงกับ งบประมำณเพื่ อควบคุมให้ต้น ทุน ทรัพย์สิน ของโครงกำรเป็น ไปตำม
งบประมำณที่กำหนดไว้ ต่อจำกนั้นเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จและก่อให้เกิดรำยได้ บริษัทควรจัดทำรำยงำนติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของโครงกำร เพื่อควบคุมให้รำยได้และกำไรเป็นไปตำมงบประมำณที่กำหนดไว้
3.5) ข้อสังเกตจากการเข้าสังเกตการณ์การตรวจรับ การเบิกจ่าย และการจัดเก็บสินค้า
1. พบว่ำมีกำรจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อมและปรับปรุงสินค้ำของพนักงำนขำยไว้ในพื้นที่
คลังสินค้ำ โดยไม่ระบุป้ำยบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งป้ำยบ่งชี้ของพื้นที่จัดเก็บและป้ำยบ่งชี้ที่ตัวสินค้ำ
2. พบว่ำมีกำรจัดเก็บสินค้ำบำงรำยกำร รวมกันหลำยชนิดในกล่องเดียวกันและไม่ติด Bar code
3. พบพื้นที่คลังสินค้ำบำงพื้นที่ยังไม่ระบุป้ำยบ่งชี้และมีกำรจัดวำงสินค้ำปะปนกัน เช่น พื้นที่เก็บสินค้ำที่มีปัญหำรอ
เคลียร์ พื้นที่พักสินค้ำรอจัดส่งให้ลูกค้ำ พื้นที่พักสินค้ำที่รับจำกผู้ขำยรอจัดเก็บเข้ำ Location
4. จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรตรวจรับสินค้ำ พบกำรตรวจรับสินค้ำบำงรำยกำร ขณะที่ผู้ขำยนำสินค้ำมำส่งฝ่ำยคลังสินค้ำ
ยังไม่ได้รับสำเนำ PO เจ้ำหน้ำที่คลังสินค้ำต้องโทรแจ้งให้สำนักงำนใหญ่ส่ง Fax PO ให้เพื่อใช้ในกำรตรวจรับสินค้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยคลังสินค้ำ เพื่อให้มีกำรควบคุมที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ำกำรตรวจรับ
กำรเบิกจ่ำย กำรจัดเก็บและกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง มีควำมถูกต้อง แม่นยำและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมี
กำรกำหนดพื้นที่ ให้รหัสพื้นที่จัดเก็บสินค้ำให้ครบถ้วนและจัดเก็บสินค้ำตำมพื้นที่ที่กำหนด
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สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำสูง จึงไม่ได้จัดทำ
งบประมำณกำรลงทุน แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ดำเนินกำรกำหนดนโยบำย
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดทำงบประมำณลงทุนตำมที่เสนอแนะ เพื่อ
รองรับกับโครงกำรลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตโดยจัดทำแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่
30 พฤษภำคม 2557

บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงโดย
1. จัดสถำนที่เพิ่มเติมเพื่อแยกเก็บเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรซ่อม
และปรับปรุงสินค้ำของพนักงำนขำย จัดทำป้ำยบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งป้ำยบ่งชี้
ของพื้นที่จัดเก็บและป้ำยบ่งชี้ที่ตัวสินค้ำ ในส่วนที่เป็นเครื่องมือได้จัดเก็บใส่
ตู้มีกุญแจปิดล็อค
2. สินค้ำที่จัดเก็บรวมกันหลำยชนิดในกล่องเดียวกันและไม่ติด Bar code ส่วน
ใหญ่เป็นสินค้ำชิ้นเล็ก แก้ไขโดยกำรนำสินค้ำใส่ซองพลำสติกปิดซองแล้ว
ติด Bar Code ที่ซองพลำสติก
3. ดำเนินกำรจัดทำป้ำยบ่งชี้บริเวณพื้นที่เก็บสินค้ำต่ำงๆ ให้ชัดเจน เช่น พื้นที่
วำงสินค้ำมีปัญหำรอเคลียร์
4. กำรปฏิบัติตำมปกติ เมื่อฝ่ำยจัดซื้อ เปิด PO แล้ว จะส่งสำเนำ PO ให้ฝ่ำย
คลังสินค้ำตำมรอบรถจักรยำนยนต์ เว้นแต่ช่วงรถจักรยำนยนต์ยังไปไม่ถึง
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุปความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ไตรมาส 2/2557)
ตามรายงานการการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557
คลังสินค้ำและสินค้ำจำกผู้ขำยมำถึงก่อน ทำงฝ่ำยคลังสินค้ำจะแจ้งฝ่ำยจัดซื้อ
ให้ FAX PO ไปให้ ซึ่งจะเกิดในกรณีที่เป็นสินค้ำสั่งผลิต โดยกรณีนี้
Supplier ไม่ได้แจ้งส่งของล่วงหน้ำ ทำให้ ฝ่ำยจัดซื้อ ต้อ ง FAX เอกสำร
ตำมหลังไปให้ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะส่ง PO ของสินค้ำที่จะเบิกออกจำกคลัง
ล่วงหน้ำทุกวันโดยพนักงำนส่งเอกสำรของบริษัท
3.6) การติดตามสินค้าที่ไม่มาส่งตามกาหนดและสินค้าที่ขาดส่งอาจไม่ทันเวลา
บริษัทดำเนินกำรปรับปรุงโดยกำหนดให้ฝ่ำยคลังสินค้ำ จัดทำทะเบียนรับใบ
ข้อเสนอแนะ
PO จำกฝ่ำยจัดซื้อและนำ PO มำเข้ำแฟ้มเรียงตำมวันที่รับสินค้ำ เพื่อเตรียมกำร
ควรกำหนดให้มีกำรติดตำมสินค้ำที่ไม่มำส่งตำมกำหนดเวลำ ภำยในวันที่ครบกำหนดส่งสินค้ำ โดยฝ่ำยคลังสินค้ำ รับสินค้ำและติดตำมสินค้ำที่ไม่มำส่งตำมกำหนดเวลำให้ทันภำยในวันที่ครบ
ตรวจสอบว่ำในแต่ละวันจะมีสินค้ำรำยกำรใดมำส่งบ้ำง ถ้ำถึงเวลำแล้วยังไม่มำส่งควรติดตำมทันทีว่ำจะมำส่งได้ กำหนดส่งสินค้ำ
หรือไม่ ถ้ำไม่ได้จะเลื่อนเป็นเมื่อไร โดยต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ต้องกำรใช้สินค้ำด้วย เพื่อป้องควำมเสียที่อำจ
เกิดขึ้นจำกสินค้ำไม่พอใช้หรือสินค้ำไม่พอขำย
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี
เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท พีวี ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี จำกกำรเข้ำ
ดำเนินกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยได้จัดทำรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี (Management Letter) ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 27
กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำไม่มีข้อบกพร่องที่เ ป็นสำระสำคัญและบริษัทได้
ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ว
13.2 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตาม Management Letter ของผู้สอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2556
ความเห็นของผู้บริหาร /
ความคืบหน้าของการปรับปรุงของบริษัท
1. บริษัทหักเงินค่ำคอมมิชชั่นพนักงำนขำยส่วนหนึ่งเป็นประกันในกำรเรียก - บริษัทควรจัดให้มีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับ บริษัทมีวัตถุประสงค์หักค่ำคอมมิชชั่นที่จ่ำยให้พนักงำนขำยบำงส่วน
เก็บเงินจำกลูกหนี้ โดยโอนเงินประกันดังกล่ำวเข้ำบัญชีกรรมกำรบริษัท
กำรโอนเงินประกันในกำรเรียกเก็บเงินจำก เป็นเงินประกันในกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ โดยเห็นว่ำพนักงำนขำย
โดยตรง
ลูกหนี้ ในส่ว นของค่ำคอมมิชชั่น เพื่อ ลด ต้องรับผิดชอบกำรขำย ตั้งแต่เริ่มขำยจนถึงกำรเรียกเก็บเงิน เพื่อให้กำร
ผลกระทบ
ขำยมีประสิทธิภำพ โดยกรรมกำรบริษัทสองท่ำนได้เปิดบัญชี ธนำคำร
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว
บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเรื่องควำมน่ำเชื่อถือของรำยกำรดังกล่ำว
ในชื่อร่วมกัน และกำหนดอำนำจเซ็นเบิก -ถอนร่วมกัน โดยมีจำนวน
บัญชีตำมจำนวนพนักงำนขำย และมีจำนวนเงินแต่ละบัญชีตำมจำนวน
เงินประกันของพนักงำนแต่ละรำย รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำร
ฝำกเงินดังกล่ำวแยกกันแต่ละบัญชีว่ำ
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ

ต่อมำเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 บริษัทได้ได้ดำเนินกำรเปิด
บัญชี เงินฝำกประจำ 12 เดือ นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557
ตำมควำมเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 28
เมษำยน 2557 ที่ ให้ ป รับ ปรุ งวิ ธี กำรเรี ย กเงิ น ประกัน โดยกำรหั ก ค่ ำ
คอมมิชชั่นของพนักงำนขำย โดยโอนเงินประกันที่ได้นำฝำกไว้ใ น

-
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ
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ความเห็นของผู้บริหาร /
ความคืบหน้าของการปรับปรุงของบริษัท
บัญชีกรรมกำรมำยังบัญชีของบริษัทที่เปิดใหม่ดังกล่ำว ซึ่ง เพื่อรองรับ
เงินประกันของพนักงำนขำยที่หักจำกค่ำคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้วได้
แบ่งแยกรหัสบัญชีย่อย แยกจำนวนเงินประกันของพนักงำนขำยแต่ละ
รำย รวมทั้งบริษัทได้จัดทำทะเบียนคุมยอดเงินของบัญชีดังกล่ำวตำม
รำยชื่อพนักงำนขำยแต่ละรำยเรียบร้อยแล้ว
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