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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไป
ตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway
Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดาเนินงาน (Operational
Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)
คณะกรรมการบริษัท
จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง) และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ห้าส่วน
ได้แก่
(1)

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)

(2)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

(3)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

(5)

ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัด
ให้ มี บุ ค ลากรอย่ า งเพี ย งพอที่จ ะด าเนิ น การตามระบบควบคุ ม ภายในได้อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ รวมทั้ง มี ก ารติ ด ตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
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บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ สาหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน
13.2

การดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
13.3

ข้อสังเกตผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (“ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส” หรือ
“PwC”) เพื่อทาการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามการควบคุม ภายในที่
ได้รับการแก้ไขแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งครอบคลุมถึง (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
(Organizational Control and Environment Measure) (2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) (3)
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information and Communication Measure) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring) และ (6) กระบวนการหลักทางธุรกิจ
เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นได้ ว่าระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน ซึ่งสามารถสรุป
ประเด็นหลักที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ได้ดังนี้
13.3.1 องค์กรและสภาพแวดล้อม
(1)
บริษัทฯ ได้จัดทานโยบายและระเบียบปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่ นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) นโยบายจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) นโยบายเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(Related Party Policy)
(2)
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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(3)
บริษัทฯ ได้จัดทากฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัด ทาแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) และแบบฟอร์มประเมินผลพนักงาน (Performance Evaluation) ของผู้บริหาร และ
พนักงานเป็นรายตาแหน่ง
(4)
บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนอ านาจการอนุ มั ติ แ ละก าหนดนโยบายไม่ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถอนุ มั ติ ร ายการ
ค่าใช้จ่ายของตนเองได้
13.3.2 การบริหารความเสี่ยง
(1)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ กากับดูแลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ
(2)
บริษัทฯ กาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง Severity (ผลกระทบหรือความรุนแรง) Occurance
(โอกาสเกิด) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกาหนดเป็นวงเงินความเสียหาย เพื่อให้ทุกฝ่ายงานใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินความเสี่ยง
(3)
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินดาเนินการอบรมและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สาคัญของทุกฝ่ายงาน
13.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และนโยบายของกระบวนการต่าง ๆ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ประกอบด้วย ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ ระเบียบเกี่ยวกับการขาย ระเบียบปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานวิธีการปฏิบัติของฝ่ายงานต่าง ๆ ในโรงงานเพื่อการ
รับรอง ISO 22000 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้บริหาร โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฏาคม 2557
13.3.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(1)

บริษัทฯ ได้จัด ทาและนาส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ

(2)

ตามระยะเวลาขั้นต่าตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท

(3)
บริษัทฯ จัดทานโยบายเกี่ยวกับการจัดการและรายงานเหตุการณ์ทุจริต (Whistleblower Policy) เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแลกิจการ
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13.3.5 ระบบการติดตาม
(1)
ผู้ จั ด การแผนกตรวจสอบภายในได้ จั ด ท าและน าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2)
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการ
ขายและรั บ ช าระเงิน ซึ่ง มีก ารระบุปั จจัย เสี่ ยง และจุด ควบคุ มที่ สาคัญ ของกระบวนการที่ สอบทาน ต่ อผู้ บริ หาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13.3.6 กระบวนการหลักทางธุรกิจ
(1)

กระบวนการจัดซื้อ

(ก)
บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ให้ผู้สร้าง แก้ไข และผู้สอบทาน สาหรับฐานข้อมูลผู้ขายของทั้งฝ่าย
จัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นคนละบุคคลกัน
(ข)
(2)

บริษัทฯ มีการติดตามและยกเลิกรายการผู้ขายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนาน

กระบวนการรับและจ่ายเงิน

(ก)
บริษัทฯ ยกเลิกการจ่ายเช็คเงินสด โดยจ่ายเงินเดื อนให้พนักงาน APG ผ่านระบบ Cash
Management ของธนาคารกสิกรไทย
(ข)
บริษัทฯ ได้กาหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในการว่าจ้างที่
ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ
(ค)
บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการบริหารเงินทดรองจ่ายของทีมปฏิบัติการตลาดภาคสนาม โดยโอนเข้า
บัญชีของพนักงานปฏิบัติการตลาดภาคสนามโดยตรงผ่านระบบ Cash Management
(3)

กระบวนการจ่ายค่าแรงและเงินเดือน

เปลี่ยนโปรแกรมจัดทารายงานเงินเดือนจากระบบ B Plus เป็น Tiger Soft และกาหนดสิทธิผู้ใช้งานใน
ระบบไม่ให้พนักงานผู้ ทารายงานเงินเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลพนักงาน (Employee Master File) ได้
เนื่องจากระบบเดิมไม่รองรับการกาหนดค่าดังกล่าว
(4)

กระบวนการปิดบัญชี

บริษัทฯ ได้ปิดบัญชีของรอบปีบัญชี 2555 และ 2556 ให้แสดงสถานะเป็น Closed ในระบบโดยมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ
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(5)

กระบวนการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก)

บริษัทฯ จัดทาสิทธิผู้ใช้งานของระบบ AX และได้รับการสอบทานโดย Process Owner

(ข)

บริษัทฯ ได้จัด ทาขั้นตอนการขอสิทธิ และการปรับปรุงสิทธิเข้าระบบงานเป็นลายลักษณ์

(ค)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทดสอบความถูกต้องของการระบบงาน (User Acceptance Test)

อักษร

อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างดาเนินการจานวนสามข้อ ซึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเด็น

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงโดยบริษัทฯ

1. นโยบายการผลิต

 บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดนโยบายด้านการผลิต และ  บริษัทฯ ได้จัดทาร่างมาตรฐานวิธีการปฏิบัติของ
ฝ่ายโรงงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การ
ฝ่ายงานต่าง ๆ ในโรงงาน ครอบคลุมด้าน การ
คว บ คุ มคุ ณ ภาพ แ ละกา รค ว บ คุ ม ค ว า ม
จัดซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การบริหารคลัง การ
ปลอดภัย
ผลิต การควบคุมคุณภาพ งานวิศวกรรม อาคาร
(การบารุงรักษา) และโลจิสติกส์เพื่อรองรับระบบ
 บริษัทฯ ควรจัดทานโยบาย ด้านการผลิต
บริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000
ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ โ ดย
ผู้บริหาร โดยผู้บริหารคาดว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557

2. การจัดเก็บทรัพย์สินถาวร

 CBD ยังไม่บัน ทึกรายละเอียดของเฟอร์นิ เจอร์  CBD ได้จัดตั้งทีม Fixed Asset โดยการโอนย้าย
และอุปกรณ์ ของส านักงานที่ CBD ได้รับมา
พนักงานบัญชีและพนักงานการเงิน จานวนสอง
พร้อมกับการซื้อสานักงานใหญ่แห่งใหม่ที่สีลม
คนเพือ่ ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมและตรวจนับ
แต่บันทึกเพียงยอดรวมไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สินถาวร
ถาวรและในระบบ Dynamic AX
 ทั้งนี้ CBD อยู่ระหว่างการรวบรวมข้ อมูล เพื่อ
 ทรัพย์สินถาวรบางรายการในทะเบียนทรัพย์สิน
จัดทาทะเบียนทรัพย์สินถาวร รายการที่ได้รับมา
ถาวรยังไม่ได้ระบุสถานที่ตั้ง
พร้อมกับการซื้ออาคารสีลม
 CBD ควรบันทึกทรัพย์สินถาวรของ CBD ใน
ทะเบี ยนทรัพย์ สิน ถาวรให้ ค รบถ้ ว น เพื่อ ใช้ใ น
การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงการ
ตรวจสอบความมีตั ว ตนของทรัพย์สิน ถาวรได้
โดยแสดงรายละเอียดที่สาคัญ
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3. การตรวจนับทรัพย์สินถาวร  บริษัทฯ ไม่ได้กาหนดนโยบายให้มีการตรวจนับ  บริษัทฯ อยู่ระหว่า งปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สินถาวรอย่างสม่าเสมอ
ติ ด ป้ า ยรหั ส ทรั พ ย์ สิ น ถาวร (Tags) และ
จัดเตรียมแผนการในการตรวจนับทรัพย์สินถาวร
 บริษัทฯ ควรกาหนดให้มีการตรวจนับทรัพย์สิน
เมื่อสามารถจัดตั้งทีม Fixed Asset ได้เรียบร้อย
ถาวรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ทรัพย์สิ น
แล้ว
ถาวรมีตัวตนอยู่จริง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งาน ไม่ชารุด เสียหาย โดยกาหนดวิ ธีปฏิบัติใ น
การตรวจนั บทรัพย์สินถาวรให้มีรายละเอียดที่
สาคัญ

13.4

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ("ผู้สอบบัญชี") ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่จาเป็นในการให้ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่ง
อาจไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทั้งระบบได้
ตารางดังต่อไปนี้แสดงผลสรุปจากรายงานข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ จาก
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งสถานะของการปรับปรุงข้อสังเกตจากผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลการประเมินจากผู้บริหารของบริษัทฯ
ดังกล่าวยังไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด
ข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของผู้บริหารและ/หรือการดาเนินการปรับปรุงของบริษัทฯ

1. เรื่องทั่วไปและประเด็นภาษี
1.1 จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษั ท ฯ จ าเป็ น จะต้ อ งคงไว้ ซึ่ ง นโยบายการก ากั บ ดู แ ล
กิ จ ก า ร แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง ธุ ร กิ จ ( Corporate
Governance and Code of Conduct) ตามแนวปฏิบัติ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว

 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code
of Conduct) แล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2557
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ความเห็นของผู้บริหารและ/หรือการดาเนินการปรับปรุงของบริษัทฯ

1.2 จัด ให้ มีก ารรายงานความขั ด แย้ง ทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest Statements)

 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy) แล้วในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้จัด
ให้พนักงานลงนามยืนยันว่าไม่ได้มีการทาธุรกรรมและ/หรือกิจกรรมใด
ที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่มี
การก าหนดบทลงโทษ หากพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ฝ่ า ฝื น นโยบาย
ดังกล่าว

บริษัทฯ ควรจัดให้มีนโยบายให้พนักงานลงนามยืนยันว่า
ไม่ได้ มีการท าธุ รกรรมและหรือกิจกรรมใดที่ อาจน าไปสู่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดย
การยืนยันดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัท
มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจถึงนโยบาย
เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) ของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อ เป็ น การลดโอกาสที่
พนักงานจะเข้าทาธุรกรรมและหรือกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้
ในระยะแรก บริ ษัทฯ อาจเริ่มจากให้ผู้บ ริห ารลงนามใน
แบบยืนยันดังกล่าวก่อน
1.3 เงินกู้ยืมแก่กรรมการ
ในปี 2556 DCM ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการจานวน
329 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.3 ต่อปี ซึ่งการ
ให้เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่เป็นไปตาม มาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ.
หลั ก ทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ ง “หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการและผู้บริหาร” ดังนั้น DCM จึงควรมีการจัดเก็บ
เงินกู้ยืมแก่กรรมการดังกล่าว

 กรรมการได้ชาระเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจานวนแล้วในไตรมาสที่ หนึ่ง ปี
2557

1.4 จั ด ให้ มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ส าคั ญ อย่ า งเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงคู่มือ
ปฏิบัติการดังกล่าว

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
และสื่ อ สารให้ พ นั ก งานทราบถึ ง คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า ว โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริ ษั ท ฯ มี ก ารก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านที่ ส าคั ญ
อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ ยังมิได้ จัด ให้ มีคู่ มือปฏิบัติการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรสาหรับการดาเนินการดังต่อไปนี้

- ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2557

- ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ

- ระเบียบเกี่ยวกับการขาย มีผลบังคับใช้แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูป
คู่มือปฏิบัติการ โดยครอบคลุมไปถึงการรับเงินด้วย

- ระเบียบเกี่ยวกับการผลิต
- ระเบียบเกี่ยวกับการขายและการรับเงิน

- ระเบียบเกี่ยวกับการผลิต เป็นส่วนหนึ่งสาหรับการขอ ISO 22000

- ระเบียบเกี่ยวกับ การบริห ารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ มีผ ล
บังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2557
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- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท
- ระเบียบเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทดรองจ่าย

1.5 การกาหนดให้ผู้มีอานาจอนุมัติ Voucher ทุกรายการ
ก่อนมีการบันทึกบัญชี เพื่อลดความผิดพลาดสาหรับ
การบันทึกบัญชี

ความเห็นของผู้บริหารและ/หรือการดาเนินการปรับปรุงของบริษัทฯ
- ระเบียบเกี่ยวกับ บัญขีเงิน เดื อน มีผลบังคั บใช้วันที่ 1 เมษายน
2557 โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ทางด้านทรัพยากรบุคคล
- ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทดรองจ่าย มีผลบังคับใช้
แล้ว เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปคู่มือปฏิบัติการ และสื่อสารให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกันผ่านทางอีเมล
 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี จ ะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นดังกล่าว

ผู้ส อบบัญ ชีพบว่ ามี Voucher บางรายการไม่ได้ รับ การ
อนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนการบันทึกบัญชี บริษัทฯ ควรจัด
ให้มีนโยบายกาหนดให้ ผู้มีอานาจอนุ มัติ Voucher ทุ ก
รายการก่อนการบันทึกบัญชี
2. เรื่องสินทรัพย์ถาวร
2.1 ขั้นตอนอนุมัติการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็น
สินทรัพย์ถาวร
ผู้สอบบัญชีพบว่ามีการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็น
สินทรัพย์ถาวรโดยการแจ้งจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
รายการโอนย้ า ยดั ง กล่ า วควรได้ รั บ การอนุ มั ติ อ ย่ า ง
เหมาะสม บริ ษั ท ฯ ควรจั ด ให้ มี ขั้ น ตอนอนุ มั ติ ก ารโอน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2.2 นโยบายการนับสินทรัพย์ถาวร
บริษัทฯ มีการนับสินทรัพย์ถาวรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
แผนกบั ญ ชี ค วรจั ด ให้ มี น โยบายการนั บ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวร
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนาผลการนับมาเปรียบเทียบ
กับทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเพื่อนาไปปรับการบันทึกบัญชี
โดยก าหนดนโยบายอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ผู้ บ ริ ห ารตระหนั ก ถึ ง การสู ญ หายของ

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี จ ะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีแบบฟอร์มสาหรับการโอนสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ถาวรแล้ว

 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการนับสินทรัพย์ถาวรแล้ว ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ระบุอยู่ในระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2557 โดยกาหนดให้มีการติดป้ายสาหรับตรวจ
นับ และมีแผนที่จะจัดตั้งทีมงานสาหรับดูแลสินทรัพย์ถาวรโดยเฉพาะ
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สินทรัพ ย์ถาวร และการบัน ทึ กบั ญ ชี ข องสิน ทรัพ ย์ถ าวร
เป็นไปอย่างถูกต้อง
3. เรื่องบัญชีเงินเดือน
3.1 การแยกอานาจการจัดการบัญชีเงินเดือน
ผู้ ส อบบั ญ ชี พ บว่ า ผู้ จั ด เตรี ย มบั ญ ชี เ งิ น เดื อ นและผู้ ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานในระบบ B-Plus
เป็ น บุ ค คลเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ควรแยกความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังต่อไปนี้ออกจากกัน

 บริษัทฯ กาหนดให้ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ
แบ่ งหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบดั ง กล่ า ว โดยมีผ ลตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน
2557

- เปลี่ยนแปลงข้อมูลของพนักงานในระบบ
- จัดเตรียมและบันทึกบัญชีเงินเดือน
- อนุมัติการจ่ายเงินเดือน
- การจ่ายเงินเดือน
3.2 การจัดเก็บเอกสารของพนักงาน
ผู้สอบบัญชีพบว่าเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน สัญญา
จ้างงาน และใบสมัครไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างระมัดระวัง
บริ ษั ท ฯ ควรจั ด เก็ บ สั ญ ญาจ้ า งงาน และเอกสารอื่ น ๆ
เกี่ยวกับการจ้างงานไว้ในแฟ้มแยกเป็นรายบุคคล เพื่อให้
สะดวกต่อการใช้งานและสามารถตรวจสอบได้

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว โดยมีจะจัดการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557

4. ขั้นตอนการปิดบัญชี
4.1 ป้องกันการแก้ไขข้อมูลในระบบบัญชี
ผู้สอบบัญชีพบว่ าบริษัท ฯ ตั้ งสถานะงบการเงินในระบบ
Dynamic AX ไว้เป็น On Hold ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถ
แก้ไขข้อมูล ย้อนหลังโดยไม่สามารถติด ตามการแก้ไขได้
บริษัทฯ ควรตั้งสถานะงบการเงินในระบบ Dynamic AX
ให้เป็น Closed หลังจากปิดงบการเงินและมีผู้มีอานาจมา

 บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยบั ญ ชี จ ะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นดังกล่าว
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ตรวจสอบและอนุมัติการปิดบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
4.2 ขั้นตอนการปิดบัญชี
บริษัทฯ กาหนดให้มีขั้นตอนในการปิดงบการเงิน อย่างไรก็
ดี บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าขั้ น ตอนและก าหนด
ระยะเวลาในการปิ ด บั ญ ชี อ ย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
บริษัทฯ ควรจัดทาขั้นตอนดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ มั่น ใจว่ า บริษัท ฯ สามารถปิด บัญ ชีได้ ต าม
กาหนดการ

13.5

 บริษัทฯ กาหนดให้ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีได้ร่างขั้นตอนการปิดบัญชีไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ นางสาวอชิ ร ญา สิ ท ธั ค รเดช ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การ
อบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557
รายละเอีย ดเกี่ ยวกับผู้ ดารงต าแหน่ง หัว หน้า งานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
"รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน"
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