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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการ
ซักถามขอมูลจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สรุปไดวา จากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในขององคกร การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตาม
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานที่จะสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอได
รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยางเพียงพอแลว (รายละเอียดปรากฏตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เอกสารแนบ 4 - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บริษัทฯไดแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) ใหปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดมอบหมายให นางสาวกรกช วน
สวัสดิ์ ตําแหนงผูจัดการ เปนผูรับผิดชอบหลักในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์
แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในไมนอยกวา 5 ป นอกจากนี้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในไดแก หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit
ของสภาวิชาชีพบัญชี ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงาน และการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น เปนตน
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะตองผานการอนุมัติ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน
ตรวจสอบภายในปรากฎตามรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนา
งานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผูตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายในไดเขาปฏิบัติงานประเมินระบบควบคุมภายในครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน ป 2557 โดยมี
วัตถุประสงคการตรวจสอบเพื่อประเมินในเบื้องตนวาองคกรมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ชวยใหการ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สามารถบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย และหรื อ นโยบายที่ กํ า หนดไว อย า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีการถือปฏิบัติตามกรอบของกฏ ระเบียบ ขอกําหนด
ขอบังคับ กรอบ วิธีการ กระบวนการที่บริษัทฯ กําหนด และหรืออยูภายในกรอบขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
รายงานขอมูลทางการเงิน และรายงานดําเนินงานเชื่อถือไดถกู ตอง
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ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 ไดมีการนําเสนอรายงาน
การเขาตรวจครั้งแรกที่ออกในเดือนมกราคม 2558 และรายงานติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในครั้งที่ 1/2558 ที่
ออกในเดือนมีนาคม 2558 ที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การควบคุมภายในของระบบ
ขาย ลูกหนี้และการรับชําระเงิน การจัดซื้อ เจาหนี้ การจายเงินและเงินสดยอย ระบบตนทุนและสินคาคงเหลือ ระบบ
สินทรัพยถาวรและทรัพยสินไมมีตัวตน และระบบสารสนเทศ ในฝายงานตางๆ 6 ฝายงาน ไดแก ฝายทรัพยากรมนุษยและ
ธุรการ แผนกสารสนเทศ ฝายธุรกิจพมา ฝายบัญชีและการเงิน ฝายตกแตงภายใน 1 และ 2 และฝายแสดงสินคา พิพิธภัณฑ
และกิ จ กรรมการตลาด โดยคณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบข อ สั ง เกต ข อ เสนอแนะ และผลการติ ด ตาม โดยยั ง มี
ขอเสนอแนะที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 58 ขอ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ไดรับทราบรายงานผล
การตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2558 ที่จัดทําโดยผูตรวจภายใน ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งเปนการรายงานการปฎิบัติ
ตามแผนงานตรวจสอบประจําป 2558 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครั้งกอน โดย คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบขอเสนอแนะที่ไดปรับปรุง
แกไขเรียบรอยแลว แตยังมีขอเสนอแนะที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 20 ขอ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ไดรับทราบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2558 ที่จัดทําโดยผูตรวจภายใน ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในฝายผลิตโรงงานเฟอรนิเจอรคลอง 6 และติดตามการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ครั้งกอน โดย คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบขอเสนอแนะที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว แตยังมีขอเสนอแนะที่อยู
ระหวางดําเนินการจํานวน 1 ขอ ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/แผนงานใหผูบริหาร
พิจารณาอนุมัติ และการจัดเก็บผลการปฎิบัติงานจริงของบริษัท คิงสเมน เมียนมาร จํากัด ซึ่งธรรมนิติไดเขาตรวจสอบพบวา
บริษัทไดดําเนินการแลว นอกจากนี้การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในพิจารณาโดยภาพรวมไดวา ฝายผลิต
โรงงานเฟอรนิเจอรคลอง 6 มีกระบวนการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดําเนินงานที่มีการควบคุมภายในตามควร
แตมีสวนที่บริษัทควรเรงพิจารณาดําเนินการจํานวน 13 ขอ ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแกไขและธรรมนิติไดเขาตรวจสอบตาม
รายงานผลการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2558 ที่จัดทําโดยผูตรวจภายใน ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และยังมี
ขอเสนอแนะที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 3 ขอ ดังนี้ 1) ควรวาจางรปภ.มาปฎิบัติงานในวันอาทิตย เพื่อปองกันความเสี่ยง
ที่ทรัพยสินอาจสูญหาย โดยบริษัทอยูระหวางดําเนินการใหผูจัดการโรงงานอยูระหวางการติดตอกับบริษัท ดีเอส แอล รักษา
ความปลอดภัย จํากัด เพื่อจางรปภ.มาปฎิบัติงานเพิ่มเติมในวันอาทิตยเวลา 6.00-18.00 น. ซึ่งไมมีพนักงานทํางานประจําใน
วันและเวลาดังกลาว 2) ควรจัดทําประวัติการซอมบํารุงเครื่องจักรแตละเครื่อง เพื่อเปนหลักฐานในการปฎิบัติงานซอมบํารุง
และตรวจสอบสาเหตุของการชํารุด เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการซอมบํารุง โดยบริษัทอยูระหวางการบันทึก
ประวัติการซอมบํารุงเครื่องจักรที่สําคัญ ตามแบบฟอรมประวัติการซอมเครื่องจักรที่กําหนดไว และ 3) ควรกําหนดหัวขอ
รายงานและรูปแบบรายงานที่ฝายผลิตโรงงานเฟอรนิเจอรคลอง 6 ใชในการประชุมแตละเดือน เพื่อใชในการติดตามผลการ
ปฎิบัติงาน โดยบริษัทมีการกําหนดหัวขอรายงานและรูปแบบรายงานที่ฝายผลิตโรงงานเฟอรนิเจอรคลอง 6 ตองรายงานใน
ที่ประชุมฝายธุรกิจตกแตงภายใน ซึ่งมีหัวขอรายงานดังนี้ 1. รายงานความคืบหนาการผลิตชิ้นงานในแตละโครงการ 2.
รายงานคาใชจายแตละโครงการ 3. รายงานปญหาและอุปสรรคในการทํางาน โดยจะรายงานในที่ประชุมฝายธุรกิจตกแตง
ภายในตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป
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คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาความคืบหนาของการดําเนินการปรับปรุงแกไขดังกลาวขางตน ตามรายงานที่
นําเสนอโดยฝายจัดการของบริษัทฯแลว มีความเห็นวา กระบวนการที่บริษัทฯไดนําเสนอมีความครบถวนเพียงพอที่จะ
แกไขประเด็นตางๆของผูตรวจสอบภายในได อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดใหบริษัทฯรายงานความคืบหนามา
เปนระยะๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบตอไป
นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด (“AST Master” หรือ “ผูสอบบัญชี”) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และไดจัดทํารายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะทางการ
บัญชีและการควบคุมภายในดานบัญชี ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ดังนี้
1. การเปดบัญชีลูกคาใหม และการพิจารณาเครดิต (Credit Limit and Credit Term)
ขอสังเกต
ไมมีการจัดทําคูมือขั้นตอนการปฎิบัติงาน และไมมีการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาการเปดบัญชีลูกคาใหม
และการพิจารณาเครดิต (Credit Limit and Credit Term)
ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดทําคูมือขั้นตอนการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อที่ชัดเจน
• กําหนดใหมีการขอเอกสารสําคัญ เชน หนังสือรับรอง งบการเงิน เปนตน เพื่อประกอบการเปดบัญชีลูกคา
รายใหม และจัดเก็บเอกสารสําคัญตางๆ ของลูกคาในแฟมประวัติลูกคาพรอมทั้งกําหนดชวงเวลาในการ
ปรับปรุงเอกสารตางๆใหเปนปจจุบัน
• กําหนดหลักเกณฑเบื้องตนในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
• กําหนดใหมีแบบฟอรมขอเปดบัญชีลูกคารายใหม
• กําหนดอํานาจอนุมัติรายการพิจารณา Credit Limit และ Credit Term สําหรับลูกคารายใหม
• หรือกําหนดใหลูกคาจัดทําหนังสือค้ําประกันธนาคารตามวงเงินตามสัญญา
ความเห็นผูบริหาร
บริษัทไดจัดทําระเบียบปฎิบัติไวแลวและไดพิจารณาตามเงื่อนไขและประวัติของลูกคาตามคูมือปฎิบัติงานและ
ประสานกับฝายบัญชีในการทบทวนการพิจารณาการใหสินเชื่อจากการวิเคราะหอายุหนี้และงบการเงินของลูกคาจากฝาย
บัญชีการเงิน
2. การสั่งซื้อสินคาโดยไมไดรับอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
ขอสังเกต
บริษัทมีการจัดทําใบสั่งซื้อภายหลังจากมีการรับของแลว
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรมีการจัดทําคูมือขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ชัดเจนดังนี้
• จัดทําเอกสารแจงจัดหาเปนลายลักษณอักษร และระบุรายละเอียดของวัสดุหรือบริการ กําหนดเวลาที่
ตองการอยางชัดเจนและครบถวน
• แจงจัดหาหรือขอซื้อตามเงื่อนไขเวลาที่ไดตกลงไวกับหนวยงานจัดซื้อ เพื่อลดการจัดหาแบบเรงดวน
• กรณีเรงดวนควรมีเฉพาะวัสดุที่ตองการแบบเรงดวนหรือฉุกเฉินตองใชทันที
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ความเห็นผูบริหาร
บริษัทไดมีการจัดทําระเบียบปฎิบัติและกําหนดเงื่อนไขสําหรับการสั่งซื้อเรงดวนหนางานเนื่องจากลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทจะตองทํางานในระยะเวลที่จํากัดเพื่อสงมอบงานใหทันเวลา โดยจัดทําใบขอซื้อเพื่อขออนุมัติกอน
3. การบันทึกรับของอาจไมครบถวน
ขอสังเกต
บริษัทไมไดกําหนดหมายเลขใบรับของไวลวงหนาและไมมีการควบคุมลําดับเลขที่และความครบถวนของเอกสาร
รับของ ซึ่งจัดทําโดยแผนกคลังสินคา
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดใหมีการกําหนดหมายเลขใบรับของไวลวงหนา และควบคุมลําดับเลขที่ของเอกสารที่ใชในการรับ
สินคา ซึ่งจัดทําโดยแผนกคลังสินคา เพื่อใหฝายบัญชีสามารถสอบทานความถูกตองและครบถวนของการบันทึกบัญชีสินคา
และบัญชีอื่นที่เกี่ยวของ
ความเห็นผูบริหาร
ปจจุบันฝายคลังสินคาไดจัดทําเอกสารใบรับของและลําดับเลขที่ตามที่เสนอเรียบรอยแลว
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