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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษทั

บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ซี ง่ึ เป็ นไปตามหลักการของการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี กล่าวคือ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่างๆ ด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอานาจ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อนั นาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2557
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เพื่อทาหน้าที่สอบทานความ
มีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงดาเนินการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั
มีการดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ฎหมายกาหนดและเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน
ก.ล.ต.
นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“พีแอนด์แอล”) เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและติดตามผลการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงแนวทางการประเมินของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
(2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)
โดยพีแอนด์แอลจะรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
่ฝายบริหารทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พจิ ารณาแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยสอบถามข้อมูลจากพีแอนด์แอล ข้อมูลจากฝา่ ยบริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
และรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน พร้อมทัง้ มีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะกับ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษั ท พร้อ มทัง้ จัด ท าแบบประเมิน ความเพีย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
ตามเอกสารแนบ 4
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13.2

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ซึง่ บริษทั ได้ดาเนินการแก้ไข
แล้ว ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีได้ทาการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขดังกล่าวโดยได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็น /
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
หัวข้อ
ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้ า
1.
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ความเสี่ยงทางภาษี จากการขายสิ นค้า
บริษทั จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการทางาน
ให้ตวั แทนขาย
กับตัวแทนขาย โดยเมื่อบริษทั ส่งสินค้าให้ตวั แทนขาย
ภาษีขายทีเ่ กิดจากรายการขายให้กบั ตัวแทนขาย
ของบริษทั ไม่ถูกต้องจากรายการขายนัน้ ทาให้บริษทั บริษทั จะบันทึกขายและภาษีขายทีเ่ กิดขึน้ ทันที และ
มีความเสีย่ งต่อประเด็นทางภาษีขายกับกรมสรรพากร บริษทั จะดาเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบ ITEC
และ Oracle
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรปรึกษาเพิม่ เติมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
ความคืบหน้า
ภาษี
บริษทั อยู่ระหว่างเริม่ ดาเนินการแก้ไขซึง่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559
13.3

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“พีแอนด์แอล”) ได้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท ใน 6 เรื่อ ง ประกอบด้ว ยวงจรรายได้ วงจรรายจ่ า ย การบริห ารสาขา การบริห ารงานทรัพ ย์สิน ถาวร
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการบริหารสินค้าคงคลังทีว่ ่าจ้างบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั มีขอ้ สังเกตสาหรับระบบควบคุมภายใน สรุปดังนี้
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หัวข้อ
1.

ประเด็น /
ข้อเสนอแนะ
การขึน้ ทะเบียนผูข้ ายในระบบ (วงจรรายจ่าย)
ประเด็น
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีผขู้ ายเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลผูข้ ายในระบบ Oracle สาหรับเดือนเมษายน 2557
จานวน 37 รายการ พบว่า
1. เอกสารประกอบการเปิ ดหน้าบัญชีผขู้ ายไม่ครบถ้วน
จานวน 13 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 35.14
2. การลงนามในเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนจานวน 16
รายการ แบ่งเป็ น
2.1 ไม่รบั รองสาเนาจานวน 13 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 35.14
2.2 ลงนามไม่ครบถ้วนจานวน 3 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 8.11
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรกาหนดผูส้ อบทานหรือกาหนดกระบวนการในการ
สอบทานความครบถ้วนของเอกสาร เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
สามารถรวบรวมเอกสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

2.

การจ่ายชาระค่าเช่า (วงจรรายจ่าย)
ประเด็น
ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชาระค่าเช่าเดือนเมษายน 2557
จานวน 64 รายการ พบว่า
1. สัญญาเช่าไม่ครบถ้วนจานวน 3 รายการคิดเป็ นร้อยละ 4.69
2. สัญญาเช่าพืน้ ทีห่ มดอายุแต่ยงั มีการจ่ายค่าเช่าจานวน 5
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 7.81
3. การลงนามในสัญญาเช่าพืน้ ทีไ่ ม่ครบถ้วน จานวน 9
รายการ คิดเป็ นร้อยละ 14.06

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
ความคืบหน้ า
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและเห็นควรให้
ดาเนินการสอบทานความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารทีไ่ ด้รบั มาทุกครัง้
ความคืบหน้า
บริษทั ได้ดาเนินการแจ้งขอเอกสารและ
การลงนามกับผูข้ ายแล้ว หากมีการซือ้
หรือว่าจ้างในครัง้ ต่อไป
ั บนั เอกสารประกอบการเปิ ด
ทัง้ นี้ในปจจุ
บัญชีผขู้ ายต้องครบถ้วนและลงนามก่อน
นามาใช้ประกอบในการขึน้ ทะเบียนผูข้ าย
ทุกครัง้

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและสังการให้
่
ผทู้ ่ี
รับผิดชอบดาเนินการทบทวนสัญญาที่
หมดอายุให้ดาเนินการต่อสัญญาแล้ว

ความคืบหน้า
1. ประเด็นเรื่องสัญญาเช่าไม่ครบถ้วนนัน้
บริษทั ได้ดาเนินการติดตามสัญญา
ครบถ้วนแล้ว
ข้อเสนอแนะ
2. ประเด็นเรื่องสัญญาเช่าหมดอายุแต่ยงั มี
บริษทั ควรกาหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวให้ชดั เจน โดยควรมี
การจ่ายค่าเช่านัน้ ปจั จุบนั อยู่ระหว่าง
การบันทึกภายในสาหรับกรณีทอ่ี ยู่ระหว่างการต่อสัญญาหรือตก การดาเนินการต่อสัญญาอีก 1 รายการ
ลงราคาเพื่อให้ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประเด็นเรื่องการลงนามในสัญญาเช่าไม่
ั บนั อยู่ระหว่างการ
ครบถ้วนนัน้ ปจจุ
ดาเนินการจานวน สัญญา 7
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หัวข้อ
3.

ประเด็น /
ข้อเสนอแนะ
การบริการหลังการขาย (วงจรรายได้)
ประเด็น
ตรวจสอบรายงานการให้บริการของศูนย์บริการฯ ของเดือน
เมษายน 2557 ซึง่ เป็ นการให้บริการด้านต่างๆ พบว่า
ระยะเวลาในการดาเนินการต่อข้อร้องเรียนนานเกินระยะเวลาที่
บริษทั กาหนดหรือเกินกว่า 12 ชัวโมง
่

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
ความคืบหน้ า
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและให้ดาเนินการ
ตามระยะเวลาทีก่ าหนไว้ โดยหากไม่
เป็ นไปตามทีก่ าหนดให้มกี ารสือ่ สารถึง
สาเหตุทุกครัง้

ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้า
บริษทั ควรมีกระบวนการติดตามกรณีการปิ ดข้อร้องเรียนจาก
เริม่ ดาเนินการแล้วตัง้ แต่เดือนตุลาคม
ลูกค้าในแต่ละครัง้ /วัน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลา 2557
ทีก่ าหนด โดยใช้ระบบการแจ้งเตือนทีอ่ าจมีความชัดเจนยิง่ ขึน้
เช่น E-mail เบอร์โทรศัพท์ของผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละเรื่องเป็ นต้น
4.

ระบบงานขาย/รายได้ของสาขา (การบริหารสาขา)
ประเด็น
จากการสุม่ ตรวจสาขาจานวน 13 สาขา พบว่า
1. ตรวจนับเงินรายได้ประจาวันพบว่ามีเงินเกินจากเงินรายได้
ของวันก่อนเข้าตรวจ จานวน 2 สาขา
2. พบว่ามีการใช้ใบเสร็จรับเงินชัวคราวที
่
ไ่ ม่เหมาะสม โดยไม่มี
การควบคุมการเบิกใบเสร็จรับเงินเขียนมือของแต่ละสาขา
ข้อเสนอแนะ
1. บริษทั ควรกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานเงินรายได้
ประจาวันให้ชดั เจน โดยต้องมีการลงนามตรวจสอบให้
ชัดเจนตามทีบ่ ริษทั กาหนด
2. บริษทั ควรมีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินชัวคราวใน
่
การเบิก-จ่าย โดยกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นที่ 1ผูบ้ ริหารรับทราบผลการ
ตรวจสอบ โดยกาชับให้ทางสาขา
ตรวจสอบจานวนเงินรายได้ของแต่ละวัน
ให้ถูกต้อง
ั บนั บริษทั ยังได้
ประเด็นที่ 2ในปจจุ
ดาเนินการจัดทาขัน้ ตอนการควบคุมการ
ใช้ใบเสร็จรับเงินชัวคราวโดยจั
่
ดทา
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินชัวคราว
่
ซึง่
จะต้องมีการบันทึกทุกครัง้ ทีม่ กี ารเบิกจ่าย
และการคืนเล่มเดิมเพื่อรับเล่มใหม่
ความคืบหน้า
บริษทั ได้ดาเนินการแล้วโดยฝา่ ย
บริหารงานทัวไปเป็
่
นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ควบคุมทะเบียนใบเสร็จรับเงินชัวคราว
่
โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557

3.
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
5.

ประเด็น /
ข้อเสนอแนะ
ระบบงานการบริหารสิ นค้าภายในสาขา
(การบริหารสาขา)
ประเด็น
จากการตรวจนับสินค้าภายในสาขา พบว่า
1. สินค้าขาด-เกิน จากการสุม่ ตรวจนับสินค้าภายในสาขาและ
พบสินค้าสลับ Code กันจึงทาให้มผี ลขาด-เกินดังกล่าว
2. การจัดเรียงสินค้าไม่เป็ นไปตาม FIFO ในสินค้าทีบ่ ริษทั
กาหนด
ข้อเสนอแนะ
1. บริษทั ควรมีการสุม่ ตรวจนับสินค้าภายในสาขาอย่างเป็ น
ประจา โดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้าและต้องมีการหาสาเหตุใน
กรณีขาด-เกินทุกครัง้
2. บริษทั ควรดาเนินการแก้ไขการจัดเรียงสินค้าใหม่ทนั ที
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการหยิบสินค้าแบบ FIFO

6.

การคานวณค่าเสื่อมราคาและการตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
(การบริหารทรัพย์สินถาวร-สานักงานใหญ่/สาขา)
ประเด็น
การคานวณค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ของเดือนเมษายน 2557
จานวน 86 รายการ พบว่า การคานวณค่าเสือ่ มราคาก่อนวันรับ
สินทรัพย์ถาวรจานวน 31 รายการ มูลค่ารวม 146.57 บาท
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรมีการสือ่ สารทาความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการบันทึก
บัญชีทถ่ี ูกต้องให้กบั พนักงาน และควรเพิม่ ขัน้ ตอนการ
ตรวจทานข้อมูลให้มคี วามถูกต้องเพียงพอ
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ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
ความคืบหน้ า

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นที่ 1ฝา่ ยบริหารรับทราบผลการ
ตรวจสอบ โดยบริษทั มีมาตรการในการ
กาหนดความรับผิดชอบในกรณีสนิ ค้า
ขาด-เกินจากการตรวจนับไว้อย่างชัดเจน
ประเด็นที่ 2ฝา่ ยบริหารรับทราบและ
กาชับทางสาขาให้มกี ารตรวจสอบการ
จัดเรียงสินค้าตามทีบ่ ริษทั กาหนดไว้
ความคืบหน้า
บริษทั มอบหมายให้ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
เข้าไปสุม่ ตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา
อย่างเป็ นประจาทุกเดือนรวมถึงการ
ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและให้มกี าร
รายงานผลทุกครัง้

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
สาเหตุดงั กล่าวเกิดจากเดิมบริษทั มี
นโยบายให้คดิ ค่าเสือ่ มราคาตามวันทีใ่ น
เอกสาร แต่ทงั ้ นี้ ผูบ้ ริหารรับทราบและ
เห็นควรให้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามหลักบัญชี
โดยให้ดาเนินการแก้ไขทันทีซง่ึ เริม่ ตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2557
ความคืบหน้า
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
7.

ประเด็น /
ข้อเสนอแนะ
การจัดทาสัญญาจ้างงาน
(การบริหารทรัพยากรบุคคล)
ประเด็น
ไม่พบเอกสารสัญญาว่าจ้างทางานแบ่งเป็ นพนักงานเข้าใหม่
จานวน 3 รายการ และพนักงานปจั จุบนั จานวน 1 รายการ คิด
เป็ นร้อยละ 2.68
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรจัดทาสัญญาจ้างงานระหว่างบริษทั และลูกจ้างไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุรายละเอียดทีส่ าคัญในสัญญาจ้าง
อย่างชัดเจน อีกทัง้ ลงนามในข้อตกลงของสัญญาอย่างครบถ้วน
เพื่อให้มหี ลักฐานใช้อา้ งอิงรายละเอียดในการจ้างงานอย่าง
ชัดเจน

8.

9.

การจัดทาแฟ้ มประวัติพนักงาน
(การบริหารทรัพยากรบุคคล)
ประเด็น
เอกสารประกอบในแฟ้มประวัตพิ นักงานไม่ครบถ้วน แบ่งเป็ น
ั บนั
พนักงานเข้าใหม่จานวน 11 รายการและพนักงานปจจุ
จานวน 9 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 13.42
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรติดตามเอกสารและจัดเก็บเอกสารตามทีบ่ ริษทั
กาหนดไว้ทุกรายการ เพื่อให้ฐานข้อมูลพนักงานมีความ
ครบถ้วน
การคา้ ประกันพนักงาน
(การบริหารทรัพยากรบุคคล)
ประเด็น
พบเอกสารประกอบในชุดหนังสือค้าประกันไม่ครบถ้วน
แบ่งเป็ นพนักงานเข้าใหม่จานวน 3 รายการและพนักงาน
ปจั จุบนั จานวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.39

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
ความคืบหน้ า

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
สาเหตุดงั กล่าวเกิดจากยังนาส่งเอกสาร
สาคัญไม่ครบถ้วน ดังนัน้ บริษทั จึงยังไม่
สามารถจัดทาสัญญาจ้างงานได้ อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริหารรับทราบและโดยจะปรับปรุง
ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน อีกทัง้ จะทบทวน
ระยะเวลาในการส่งเอกสารเข้าสานักงาน
ใหญ่ให้มคี วามเหมาะสม
ความคืบหน้า
เริม่ ดาเนินการเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน 2557

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและปรับปรุง Check
List สาหรับเอกสารทีจ่ าเป็ นขัน้ ต่าว่าต้อง
มีเอกสารใดบ้างอย่างชัดเจน
ความคืบหน้า
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน 2557

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและดาเนินการ
ติดตามเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรตรวจสอบเอกสารทีใ่ ช้ในการทาสัญญาระหว่างบริษทั ความคืบหน้า
กับลูกจ้างว่ามีความถูกต้องและจัดเก็บให้ครบถ้วน เพื่อให้มนใจ
ั่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือน
ในการค้าประกันของพนักงานมีความถูกต้องครบถ้วน
พฤศจิกายน 2557
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
10.

11.

ประเด็น /
ข้อเสนอแนะ
การปรับตาแหน่ งงาน (การบริหารทรัพยากรบุคคล)

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร /
ความคืบหน้ า

ประเด็น
แบบฟอร์มในการพิจารณาอนุมตั ติ าแหน่งงานไม่เหมาะสมโดย
ขายการลงนามในช่องของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านจริง CEO ไม่ตอ้ งลงนามในแบบฟอร์ม
ดังกล่าว

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและดาเนินการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่ให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั งิ านจริง

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรพิจารณาแบบฟอร์มใหม่ให้มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านจริง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริษทั
ระบบในการบันทึกเวลาการทางาน
(การบริหารทรัพยากรบุคคล)
ประเด็น
การแจ้งข้อมูลการทางานของพนักงานในระบบ Pro Soft ไม่
เหมาะสมและยากต่อการตรวจสอบ กล่าวคือ กรณีพนักงาน
สแกนเข้าทางานแต่ไม่ได้สแกนออก ระบบฯจะบันทึกว่า
พนักงานคนดังกล่าวทางานครบช่วงเวลาปกติ

ความคืบหน้า
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน 2557

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรหามาตรการในการควบคุมระบบการบันทึกเวลาการ
ทางาน เพื่อให้สามารถติดตามเวลาการทางานของพนักงานได้
อย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง อีกทัง้ ลดช่องทางไม่ให้เกิดการ
หลบหลีกของพนักงานได้
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ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารรับทราบและอยู่ระหว่างหาทาง
ั บนั บริษทั ได้เพิม่
แก้ไข อย่างไรก็ตามปจจุ
ขัน้ ตอนการตรวจสอบให้เคร่งครัดมากขึน้

ความคืบหน้า
บริษทั ดาเนินการแก้ไขระบบดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2557
ั บนั ระบบดังกล่าวสามารถใช้
โดยในปจจุ
งานได้ตามปกติ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

13.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั
บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“พีแอนด์แอล”) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานภายนอก
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปจั จุบนั ซึง่ พีแอนด์แอลได้มอบหมายให้
นายธนภัทร วงค์วทิ ย์ ตาแหน่ง Internal Audit Supervisor เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน
ของบริษทั ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ทัง้ นี้ ตามขอบเขต อานาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบนัน้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในได้ตามความเหมาะสม
จากการพิจารณาคุ ณสมบัติและประสบการณ์ ของพีแอนด์แอลแล้ว บริษัทเห็นว่าพีแอนด์แอลเป็ น หน่ ว ยงาน
ภายนอกที่มคี วามเป็ นอิสระ ทาหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติ
เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีฝ่ า่ ยตรวจสอบภายในของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นายธนภัทร วงค์วทิ ย์ ตาแหน่ ง
Internal Audit Supervisor ยังมีคุณสมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีห่ วั หน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ได้ เนื่องจาก
มีประสบการณ์ในการทางานด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 5 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
มาอย่างต่อเนื่อง
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