บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกากับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมี
ระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอานาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนาไปสู่ ประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่
บังคับใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและจัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ จัดทาโดยบริษัท
พีแอนด์แอล จากัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง
กับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

13.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล จากัด เพื่อทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 โดยบริษัท พีแอนด์แอล จากัด ได้ทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯระบบงานวงจรรายได้
ระบบงานวงจรรายจ่าย การบริหารงานสินทรัพย์ถาวร และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม มีประเด็นปลีกย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งสามารถสรุปตามหลักการย่อยของ
องค์ประกอบหลักที่จาเป็นในการควบคุมภายในได้ดังต่อไปนี้
1.

ระบบวงจรรายได้

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
ภาษีขายของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด
สาเหตุ
การระบุรายละเอียดในเอกสาร "ใบกากับภาษี/Tax Invoice" 1. เนื่องจากการจัดทาข้อมูลในระบบนึง (AX) แต่พิมพ์เอกสาร
กับ "รายงานภาษีขาย" ไม่ตรงกัน จานวน 3 รายการ คิดเป็น ออกจากอีกระบบนึง (NAV)
1.67%
2. เนื่องจากเป็นการฝากขายบริษัทเกรฮาวด์คาเฟ่ จากัด เลข
ประจาตัวในใบกากับภาษีเป็นของเกรฮาวด์คาเฟ่ แต่ในรายงาน
ข้อตรวจพบ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
ภาษีเป็นของเกรฮาวด์

ข้อตรวจพบ

แนวทางแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อาจทาให้เกิดความสับสนในการนาข้อมูลไปใช้ต่อ หรือนาไป สาเหตุ การระบุในฐานข้อมูลของการฝากขายไม่ถูกต้อง บริษัทฯ
ได้ดาเนินแก้ไขทันที
ตรวจสอบ

2.

ระบบวงจรรายจ่าย
ข้อตรวจพบ

การเบิกวงเงินสดย่อยของบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
มีการเบิกเกินวงเงินสดย่อยไม่ตรงตามที่นโยบายกาหนดคือ
ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง จานวน 1 รายการ คิดเป็น 5.56%

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
สาเหตุ
เนื่องจากติดช่วงวันหยุดจึงทาการสั่งของมากกว่าปกติเพื่อขาย
ในช่วงวันหยุด
แนวทางแก้ไข
กาหนดรายการที่ยกเว้นให้สามารถซื้อเกินวงเงินสดย่อยให้
ชัดเจนในส่วนคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้ “โดยมีจานวนเงินไม่
เกิน 3,000.00 บาท ต่อครั้ง ยกเว้นที่เป็นการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ใน
การประกอบอาหารมีอายุการเก็บรักษาน้อย, มีกาหนดขั้นต่าใน
การซื้อ และต้องผ่านการอนุมัติตามคู่มืออานาจการดาเนินงาน
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5,000.00 บาทต่อครั้ง”

3.

การบริหารงานสินทรัพย์ถาวร

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด
ข้อเสนอแนะ
ไม่มีการบันทึก Serial Number ของเครื่อง Printer จานวน 20 บริษัทฯ ควรต้องกาหนดวิธีการ/รูปแบบที่สามารถใช้ในการ
รายการ คิดเป็น 80 % ทั้งนี้ ไม่ได้มีการกาหนดไว้ในคู่มือการ ควบคุมสินทรัพย์ถาวรประเภทของคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ทางานเกี่ยวกับการบันทึกรายละเอียดดังกล่าว
ตรวจนับและสอบทานย้อนกลับความมีตัวตนได้
ข้อตรวจพบ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1) อาจทาให้ยากต่อการตรวจนับและยืนยันความมีอยู่จริง
2) อาจมีการเคลื่อนย้ายและนาออกนอกพื้นที่ โดยไม่สามารถ
อ้างอิงรายการนั้นๆได้
การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด
บริษัทยังไม่ได้ทาการติดรหัสสินทรัพย์ถาวรที่สินทรัพย์ถาวร

แนวทางแก้ไข
มีการกาหนดในคู่มือการปฏิบัติการ ให้มีการบันทึก Serial
Number ของคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่มีการซื้อ และให้มีการ
ตรวจทรัพย์สินทุกปี
ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดแผนในการดาเนินการติดรหัส พร้อมทั้งตรวจนับ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ
ทุกรายการ จึงไม่สามารถทาการตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
สินทรัพย์ถาวรทั้งหมดให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
ดาเนินการให้แล้วเสร็จและสามารถทาการตรวจสอบได้

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางแก้ไข
อาจไม่สามารถยืนยันความมีตัวตนของสินทรัพย์ถาวร ที่แสดง บริษัทฯมีกาหนดการติดรหัสทรัพย์สินถาวร แล้วเสร็จภายใน
มูลค่าและรายการไว้ในข้อมูลทางการเงิน
เดือนกรกฏาคม 2559 และกาหนดให้มีการตรวจนับทรัพย์สิน
ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนสิงหาคม
4.

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ ข้อเสนอแนะ
1) บริษัทฯ ควรทาการจัดทา Job Description ให้
ละหน่วยงาน (Job Description) ของบริษัท เกรฮาวด์ จากัด
เรียบร้อยและทาการทบทวนว่าหน้าที่งานมีความ
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขเอกสาร "ใบ
ครบถ้วนเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
พรรณางาน (Job Descriptions)" ของหน่วยงานดังต่อไปนี้
ขององค์กรได้สาเร็จ
1. Design
2) ควรให้ผู้ปฏิบัติงานทาการลงนามเพื่อรับทราบ
2. Marketing&Sales Operation
หน้าที่ของตนเอง
3. Production
4. Warehouse
5. IT
6. Office
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางแก้ไข
1) พนักงานอาจไม่ทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของใบพรรณางานให้
ของตนเอง อาจเกิดความล่าช้า ซ้าซ้อน ไม่เป็นไปตาม ครอบคลุมงานในปัจจุบัน ซึ่งแล้วเสร็จภายในเดือน
นโยบายหรือเป้าหมายที่บริษัทกาหนด
กรกฏาคม 2559 ตามแผนงานที่วางไว้
2) อาจทาให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามระบบ
การควบคุมภายในที่กาหนด
3) ทาให้พนักงานเพิกเฉยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) ขาดเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน – วันและเวลาในการ
ข้อเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรกาหนดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ปฏิบัติงานของบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด
1) ลงเวลาใน "บัตรตอกลงเวลาทางาน" ไม่ครบถ้วน โดย เอกสารก่อนการดาเนินการในขั้นตอนถัดไป อีกทั้งควรเพิ่ม
ความระมัดระวัง และความละเอียดในการบันทึกข้อมูล
ไม่มีการยืนยันเวลาการทางานจากผู้บังคับบัญชา
จานวน 2 รายการ คิดเป็น 8.70%
2) สรุปเวลามาสายในเอกสาร "ใบสรุปบัตรตอกเวลา
ทางาน" ไม่ถูกต้อง ตามบัตรตอก จานวน 1 รายการ
คิดเป็น 4.35%
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ข้อตรวจพบ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ และ การดาเนินการโดย
บริษัทฯ
1) ตารางสรุปบัตรตอกอาจขาดความน่าเชื่อถือ
แนวทางแก้ไข
2) เมื่อนาข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลปลายปี อาจทาให้ บริษัทฯ ได้กาหนดกฏระเบียน – โทษของการตอกบัตร
การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด
หรือการสแกนนิ้วไม่ครบถ้วน พร้อมทั้งประกาศให้
พนักงานทราบ ทั้งนี้ได้มีการกาชับเรื่องของการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบ

การตรวจสอบภูมิหลังพนักงานของ GDT ABP GS และ MM
ไม่มีการตรวจประวัติการศึกษาและประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้
บริษัทมีการจัดทา Policy & Procedures เรื่องประวัติพนักงาน
จากนายจ้างเดิมหรือบุคคลอ้างอิง

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บริษัทควรมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบภูมิหลัง/ประวัติ
พนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าตาแหน่งใดบ้างที่
จาเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลังพนักงาน ซึ่งอาจระบุ
เฉพาะตาแหน่งที่มีนัยสาคัญ (เกี่ยวข้องกับอานาจ
ดาเนินการ/อานาจอนุมัติ หรือบัญชีการเงิน หรือทรัพย์สิน
บริษัท หรือความปลอดภัยของผู้บริหารระดับสูง) พร้อมทั้ง
นาเสนอให้ผู้มีอานาจ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1) ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบ
2) รับพนักงานที่มีประวัติเสื่อมเสียหรือมีประวัติทุจริตเข้า
ทางาน หรืออาจรับพนักงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเข้ามา
ทางานโดยบริษัทไม่อาจทราบข้อมูลที่เป็นจริงได้
3) ผู้สมัครอาจมีภูมิหลังไม่เหมาะสมต่อการทางานและ
อาจสร้างปัญหาแก่บริษัทฯ ในอนาคตได้

แนวทางแก้ไข
บริษัทฯ เห็นด้วยตามที่เสนอแนะ โดยจัดทา Policy &
Procedures กาหนดเพื่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ารตรวจ
ประวัติการศึกษาและประวัติอาชญากรรม ในเฉพาะ
ตาแหน่งทีมีนัยสาคัญ

13.3 ความเห็นของผู้สอบบัญชี
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ของบริษัท ฯ ผู้สอบบัญ ชีได้ปฏิ บัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกาหนดให้ผู้สอบบัญ ชีปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอ บ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุ จริตหรือ ข้อ ผิดพลาด ผู้สอบบัญ ชีพิจารณาการควบคุม ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดย
ถูกต้องตามควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ วัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
จากการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในของกิจการและไม่ได้ออก
รายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในให้กับบริษัทฯ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
13.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์
แอล จากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ.2558 ซึงบริษัท พีแอนด์แอล จากัด ได้
มอบหมายให้ น.ส. มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พีแอนด์แอล จากัด และน.ส. มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าทีดั่งกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในนธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยน.ส. มนพัทธ์ ภูมิรัต
นจรินทร์มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าทีดังกล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็นบุคคลภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด
ชื่อ: น.ส. มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์
ตาแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี
บริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : ปริญญาตรี หลักสูตรบัญ ชีบัณฑิต สาขาการบัญ ชี
คณะบัญชี
ประสบการณ์ของผู้
- บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (2551 - ปัจจุบัน)
ตรวจสอบภายใน

Senior Internal audit manager
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) (2548 – 2549)

Marketing Officer
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเชื่อมั่นในทีมผู้ตรวจสอบจากบริษัท พีแอนด์แอล จากัด
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อ และน.ส. มนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ ที่เห็นว่ามีความเป็นอิสระการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรม ทาให้เพิ่มคุณค่าในองค์กร พร้อมทั้งได้ปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร ช่วยให้
ประสบการณ์ของผู้
บรรลุวัตถุประสงค์
ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

-

วางแผนงานตรวจร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมทีมตรวจพร้อมให้คาปรึกษา
แก้ปัญหาและจัดการงานตรวจสอบของทีมงานที่รับผิดชอบ
สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
สรุปผลการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เป็นต้น
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