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13.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคมุภายในท่ีดี โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ี
สอบทานระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนมุตัิรายการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบญัชี 
ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณารับทราบ ติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางแก้ไขข้อสงัเกตเพ่ือให้สามารถแก้ไขประเดน็ข้อสงัเกตได้อยา่งทนัทว่งที 

 บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เวล แพลนน่ิง 
โซลชูั่น จ ากัด ซึ่งด าเนินการโดยนางสาววรลกัษณ์ ลิม้สขุประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้าน
ระบบบัญชีและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี ให้เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ แนะน าแนว
ทางการขจดัความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ โดยนางสาววรลกัษณ์ ลิม้สขุประเสริฐ ได้รับแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี ้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้มีการพิจารณาการควบคุม
ภายในของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินของบริษัท เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสงัเกตเพิ่มเติมส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทและแจ้งให้บริษัททราบ
พร้อมกบัข้อเสนอแนะเป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอยา่งสม ่าเสมอ 

13.1    การประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท  

ผู้บริหารของบริษัทให้ความส าคญักบัระบบการควบคมุภายใน โดยมีมมุมองว่าการควบคมุภายในท่ีดีจะช่วยให้บริษัท
สามารถผลักดันการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายองค์กรท่ีวางไว้ได้ โดยการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2559 มีมติ
แต่งตัง้บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จ ากดั เพ่ือวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบระบบการควบคมุใน และให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน นอกจากนีค้ณ ะกรรมการบริษัทยังได้ให้
ความส าคญัเก่ียวกับเร่ืองระบบสารสนเทศ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 
2559 มีมติเห็นชอบงบประมาณส าหรับการจดัหาและพฒันาระบบ ERP ของบริษัทเพ่ือเสริมให้ระบบการควบคมุภายในและ
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทได้จัดหาผู้พฒันาระบบ 
ERP ใหม ่โดยปัจจบุนับริษัทเร่ิมใช้งานระบบ ERP ใหมด่งักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านมา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (หลังการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท ทัง้ 5 ส่วน คือสภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศ
และการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) ซึ่งภายหลงั
จากการประเมินแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมตาม
องค์ประกอบส าคญัทัง้ 5 ประการ ตามท่ีได้กลา่วในแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคมุภายใน (เอกสารแนบ 4)  
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13.2    ข้อสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี 

ในเดือน ตลุาคม 2558 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทให้เป็นท่ีปรึกษาในการเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) จากเดิมท่ีบริษัทใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) โดยบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วิสเซส จ ากดั ได้วิเคราะห์ความแตกต่างของมาตรฐานการบญัชีหรือนโยบายการบญัชีท่ีบริษัทเลือกใช้เม่ือมีการเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินดงักลา่ว ซึง่ครอบคลมุถึงมาตรฐาน
การบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 รายได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์พนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 ต้นทนุการกู้ ยืม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

อีกทัง้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั ยงัได้จดัอบรมให้แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องในการจดัท างบการเงิน พร้อมให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิธีการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน TFRS รวมไปถงึสรุปข้อสงัเกตและเสนอแนะข้อปรับปรุงจากร่างงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีบริษัทได้จดัท าขึน้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TFRS 

ตอ่มาในเดือนเมษายน ปี 2559 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559 โดยได้ท าการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทส าหรับปี 
2559 และน าเสนอข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2560 และคณะกรรมการบริษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 2/2560 รับทราบแล้ว เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อสงัเกตจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยได้มีการน าเสนอผลการตรวจติดต ามดงักล่าวต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2560 และคณะกรรมการบริษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 และ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2560 และ
คณะกรรมการบริษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560  ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อสงัเกตจากการสอบทานระบบการควบคมุภายในปี 2559    29 ข้อ 
ข้อสงัเกตท่ีได้รับการแก้ไขแล้ว       26 ข้อ 
ข้อสงัเกตท่ีอยูร่ะหวา่งการแก้ไขซึง่บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุอ่ืนรองรับแล้ว    3 ข้อ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบงบประจ ำปี 2559 
1. ระบบจ่ำยเงนิและเงนิสดย่อย 
1.1 ควรมีการประทบัตรา “จ่ายแล้ว” บน
ใบส าคัญ จ่ายช าระห นี แ้ละเอกสาร
ประกอบ การจ่ายเงิน 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดยให้พนกังานฝ่าย
การเงินท าการประทบัตรา “จ่ายแล้ว” บนเอกสารทกุฉบบัหลงัจาก
ท าการจ่ายเรียบร้อยแล้ว และบริษัทมีการควบคุมภายในเพ่ือ
ตรวจสอบการประทบัตรา โดยการแบ่งแยกหน้าท่ีของผู้บนัทึกการ
ตัง้หนี ้ผู้ท าจ่ายและเช็คสัง่จ่าย และผู้อนมุตัิจ่ายเป็นคนละคนกัน 
ประกอบกับมีการตรวจทานเอกสารจ่ายเงินโดยผู้ มีอ านาจอนุมตัิ 
เป็นต้น ซึง่สามารถช่วยปอ้งกนัการจ่ายซ า้ได้ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

1.2 ควรมีผู้สอบทานรายงานกระทบยอด
บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ( Bank 
Reconciliation) 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดยให้ผู้ช่วยผู้จดัการ
ฝ่ายบัญชี-ทั่วไป เป็นผู้ สอบทานและลงลายมือช่ือในรายงาน
กระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

1.3  ควรมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของผู้ ถือ
เงินสดย่อยผู้บนัทึกบญัชีและผู้ รับใบแจ้ง
ยอดเงินฝากธนาคารให้เหมาะสม 

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2559 บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขโดยการ
โอนย้ายงานการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงาน
บัญ ชีเจ้าหนีท้ั่วไป และในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทได้
มอบหมายให้ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายการเงินซึ่งไม่มีอ านาจในการลง

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
นามในเช็คเป็นผู้ เก็บรักษาเช็คท่ียงัไม่ได้ใช้ โดยเก็บไว้ในตู้ เซฟของ
บริษัท 

1.4 ควรมีเอกสารประกอบใบส าคัญ
จ่ายเงินสดย่อย 

บริษัทได้ก าหนดให้ในการจ่ายเงินสดยอ่ยจะต้องแนบหลกัฐานการ
รับเงิน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน และ/หรือ เอกสารอ่ืน ๆ ในการ
จ่ายเงินสดย่อยทกุครัง้ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

1.5 ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุผลต่าง
หลงัจากตรวจนับเงินสดย่อยรวมถึงเงิน
ทอนที่แคชเชียร์ 

บริษัทก าหนดให้ฝ่ายการเงินเข้าสุม่ตรวจนบัเงินสดย่อยโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าทกุเดือนและหากเกิดผลต่างให้ท าการหาสาเหตุ
ด้วยทกุครัง้ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนธนัวาคม 2559 
 

1.6 ควรมีหลักฐานประกอบการจ่ายค่า
รับรองอยา่งถกูต้องเหมาะสม 

บ ริษัทก าหนดให้ ระบุ  ช่ือผู้ ถู ก รับรอง ความสัมพัน ธ์  และ
วตัถปุระสงค์ของการรับรองในใบเบิกค่าใช้จ่าย หากระบไุม่ชดัเจน 
รายการนัน้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามและไม่ถือเป็น
คา่ใช้จ่ายทางภาษีในการค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

2. ระบบรับเงนิ 
2.1 ควรมีผู้ตรวจสอบและลงนามอนุมัติ
ใบส าคญัรับเงิน 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทท าการแก้ไขให้มีผู้ มีอ านาจท าการ
ตรวจสอบและลงนามอนมุตัิรายการทกุครัง้ก่อนน าไปลงบนัทึกใน
บญัชีแยกประเภท เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการบนัทึกบญัชี
ผิดประเภท หรือ ความผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

2.2 ควรมีผู้ ตรวจรับเงินสดและลงนาม
อนุมัติเอกสารการส่งเงินในกรณีท่ีมีการ
ขายหน้าร้านจากเคร่ืองบันทึกขายหน้า
ร้าน (POS) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายแคชเชียร์ของแตล่ะ
สาขาท าการตรวจสอบเอกสารการขาย เช่น ใบน าฝากเงินสด สลิป
บัตรเครดิต บัตรของขวญั เป็นต้น กับรายงานการขายประจ าวัน
และรายงานจากเคร่ืองบนัทึกขายหน้าร้าน (POS) และลงนามใน
ใบน าส่งเอกสาร ส่งเอกสารทัง้หมดให้ฝ่ายการเงินเพ่ือท าการ

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
ตรวจสอบและกระทบยอดกบัการบนัทึกบญัชีในระบบ Business 
Plus 

3. ระบบขำยสินค้ำและระบบขำยโครงกำร 
3.1 ควรมีการแก้ไขเลขท่ีบาร์โค้ด ใน
รายงานขายให้ตรงกับเลขท่ีบาร์โค้ดท่ี
ระบใุนรายงานสนิค้า 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ท าการแก้ไขรหสัสินค้าให้ถกูต้อง
ตรงกนักนัระหว่างรายงานขาย (POS) และ รายงานสินค้า (Stock 
Card) ทุกรายการโดยการสอบทานรหัสสิน ค้าทั ง้หมดใน
ฐานข้อมลู 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2560 

3.2 ควรจัดเก็บเอกสารการรับเงินมัดจ า 
หนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายและ
เอกสารส าคญัตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงการเก็บเอกสารการรับเงินมดั
จ า หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารส าคญัต่าง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว โดยแยกหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้
ท่ีแฟ้มเฉพาะของหนังสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี ้
ยงัเก็บเอกสารการรับเงินมดัจ าแบบเรียงเลขท่ีเพ่ือดคูวามครบถ้วน 
ส าหรับเอกสารส าคัญต่าง ๆ ทางฝ่ายบัญชี – การเงินได้จัดเก็บ
เอกสารในแฟม้แยกตา่งหากและมีการจดัท าทะเบียนคมุเอกสาร 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

3.3 ควรมีเอกสารประกอบการรับคืน
สินค้า รวมถึงการอนุมัติการท ารายการ
รับคืนสินค้าอยา่งเหมาะสม 

บริษัทได้จดัให้มีการท าบนัทกึข้อความภายใน เพื่อขออนมุตัิคืนเงิน
สดหรือเปลี่ยนสินค้า โดยจะต้องมีการแนบเอกสารใบรับคืนสินค้า
พร้อมระบสุาเหตกุารคืนด้วย 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 

3.4 ควรมีการสอบทานและอนุมัติการ
ก าหนดราคาขายและราคาโปรโมชั่นใน
ระบบโดยผู้ มีอ านาจ 

ปกติแล้วบริษัทก าหนดให้มีการอนุมัติการก าหนดราคาขายและ
ราคาโปรโมชัน่ก่อนท่ีจะแก้ไขในระบบอยู่แล้ว ซึง่ในส่วนของสินค้า
ท่ีซือ้จากในประเทศพบว่ามีเอกสารบางรายการไม่ได้ลงนาม 
อย่างไรก็ตามตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้จัดให้มีการลง
นามอนมุตัิราคาขายและราคาโปรโมชัน่ ก่อนท่ีจะท าการแก้ไขใน

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนตลุาคม 2559 



บริษัท ชิค รีพบับลิค จ ำกัด (มหำชน) 
Chic Republic Public Company Limited 

สว่นท่ี 2 หน้า 110 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
ระบบเรียบร้อยแล้ว 

3.5 ควรมีลายมือช่ือผู้ รับสินค้าในใบรับ
สินค้า และระบุวนัท่ีรับสินค้าส าหรับการ
สง่มอบสนิค้างานโครงการ 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีจดัส่ง-ติดตัง้ และ
เจ้าหน้าท่ีดูแลงานโครงการ เป็นผู้ รับผิดชอบให้ลูกค้าลงนามรับ
สินค้าและวนัท่ีรับสนิค้าในเอกสารทกุครัง้ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถนุายนปี 2559 

4. ระบบซือ้ 
4.1 ควรมีการลงนามโดยผู้อนมุตัิการท า
รายการสัง่ซือ้บนใบขอซือ้ และใบสัง่ซือ้ 

ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2559 บริษัทได้ก าหนดให้มีการลงนามอนุมตัิ
ในใบขอซือ้และใบสัง่ซือ้ทกุใบ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนตลุาคม 2559 

4.2 ควรมี ก ารสอบทานและอนุมั ติ
รายการส าหรับกรณีการเปิดบัญชีผู้ขาย
รายใหม ่

ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ก าหนดให้มีการสอบทาน
ความถูกต้องของผู้ขายรายใหม่ พร้อมทัง้ลงนามอนุมตัิในใบเปิด
หน้าบญัชีก่อนจะมีการบนัทกึในระบบ 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 

4.3 ควรบันทึกสินค้าระหว่างทางและ
เจ้าหนีก้ารค้าให้ตรงงวดท่ีเกิดรายการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทได้ท าการปรับปรุงรายการบนัทกึ
สินค้าระหว่างทางและตัดกับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทยังก าหนดให้ท าการปรับปรุงสินค้า
ระหวา่งทาง (ถ้ามี) ในทกุ ๆ ไตรมาสด้วย 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  
2559 

5. ระบบปิดบัญชี 
5.1 ควรมีการสอบทานและลงนามอนมุตัิ
ใน เอกสารใบส าคัญ ทั่ ว ไป  (Journal 
Voucher) 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ก าหนดให้มีผู้สอบทานและผู้ มีอ านาจ
อนุมัติ รายการลงนามในเอกสารใบส าคัญทั่ว ไป  (Journal 
Voucher) ทกุครัง้ก่อนน ารายการไปบนัทึกบญัชีแยกประเภท เพ่ือ
ปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการบนัทกึบญัชี 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคมปี 2559 

5.2 ควรมีการปรับปรุงรายการโดยใช้
ใบส าคญัทัว่ไป 

เน่ืองจากการปรับปรุงสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ ในระบบ 
Business Plus นัน้ ระบบจะมีฟังก์ชั่นให้ใส่ข้อมูลสินค้าท่ีบริษัท
นับได้ลงไป  จากนัน้ระบบจะจัดท าใบส าคญั (ใบปรับปรุงสินค้า) 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
ให้โดยอตัโนมตัิ ดงันัน้บริษัทจะจดัพิมพ์ใบปรับปรุงสินค้าดงักล่าว
ทกุครัง้ท่ีมีการปรับปรุงและน าเสนอให้ผู้ มีอ านาจอนมุตัิลงนามใน
ใบดงักลา่วด้วย 

5.3 ควรจัดท าและน าเสนอข้อมูลทาง
บญัชีและการเงินให้ทนัเวลา 

บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้สามารถปิดบญัชีและ
จดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงินให้ทนัตามก าหนดเวลา 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในปีไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 

6. ระบบเงนิเดือน 
6.1 ควรน าผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้กับ
ผู้ บ ริหารรวมค านวณ เป็น เงิน ได้พึ ง
ประเมิน 

ตั ง้แต่ เดือนพฤษภาคม 2560 บ ริษัทได้จัดการให้ เลิกจ่าย
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้กับผู้บริหาร เช่น ค่าน า้มัน ค่าโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 

7. ระบบสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำย 
7.1 ควรป รับป รุงขั น้ ตอนการจัดท า
รายงานวิเคราะห์อายสุินค้าคงเหลือให้มี
ประสทิธิภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบัญชีต้นทุน
จัดท ารายงานสินค้าคงเหลือแยกตามปีท่ีซือ้สินค้า เพ่ือสอบทาน
สินค้าท่ีเคลื่อนไหวช้าและสอบทานความเพียงพอของส ารองค่า
เผ่ือสินค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทยงัก าหนดให้ท า
การสอบทานความเพียงพอของส ารองค่าเผ่ือสินค้าทกุ ๆ ไตรมาส
ด้วย 

บริษัทได้ก าหนดให้มีกระบวนการควบคมุภายใน ดงันี ้
- คูมื่อการปฏิบตัิงาน (2016 ACC0020) เร่ือง การค านวณอายสุินค้าคงเหลือ ซึง่มี

ขัน้ตอนโดยสรุปดงันี ้

 บริษัทดึงข้อมูลจ านวนสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้งวดจากรายงานการค านวณ
ต้นทนุสินค้าคงเหลือถวัเฉล่ียแบบรวมคลงั และดงึประวตัิการรับสินค้าจากระบบ แล้ว 
Export เป็น Excel จากนัน้น าข้อมลูมาค านวณวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ โดยท า
การวิเคราะห์อายสุินค้าคงเหลือเป็นรายปี และตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
ได้ท าการค านวณวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือเป็นรายเดือน เพ่ือน ามาพิจารณาว่า
จ านวนสินค้าคงเหลือนัน้เป็นสินค้าท่ีซือ้มาในงวดใดบ้าง จากนัน้จึงน าต้นทนุถวัเฉลี่ย
แบบรวมคลงัมาคณูเพ่ือให้ได้มลูค่าสินค้าคงเหลือตามอายขุองสินค้า เม่ือได้ยอดรวม
ของสินค้าคงเหลือท่ีแยกตามอายจุึงน ามาพิจารณาส ารองสินค้าเคลื่อนไหวช้าตาม
นโยบายบริษัท 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
บริษัทได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในอ่ืนท่ีใช้ทดแทน (Compensating Control) 
ดงันี ้
บริษัทมีวิธีการตรวจทานรายงานการวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ โดยสุ่มตัวอย่าง
รายการ 50 รายการเพ่ือมาทดสอบว่ารายงานการวิเคราะห์อายสุินค้าคงเหลือมีการ
วิเคราะห์อายสุินค้าคงเหลืออยา่งถกูต้อง 

7.2 ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจนบัสนิค้าคงเหลือ 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทก าหนดให้ฝ่ายบัญชีต้นทุนเป็น
ผู้ จัดท ารายงานส รุปผลการตรวจนับสิน ค้าคงเหลื อ  เพ่ื อ
เปรียบเทียบยอดตรวจนบักบัรายงานสินค้าคงเหลือและบญัชีแยก
ประเภททั่วไป พร้อมทัง้จัดให้มีการติดตามหาสาเหตุของผล
แตกต่างท่ีเกิดขึน้ในทนัที พร้อมทัง้สอบทานและปรับปรุงรายการ
ให้ถกูต้อง 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนธนัวาคม 2559 

7.3 ควรมีการจัดท าเอกสารการปันส่วน
ต้นทนุสินค้าให้ทนัเวลา 

ตัง้แต่เดือนกนัยายน 2559 บริษัทก าหนดบริษัทขนส่งส่งข้อมลูค่า
โสหุ้ ยของแต่ละ  shipment ให้กับบริษัทภายใน 7 วันหลังจาก 
shipment เรียบร้อยเพ่ือให้บนัทึกค่าโสหุ้ยและปันส่วนค่าโสหุ้ยได้
ทนัเวลาและถกูต้อง 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนกนัยายน 2559 

7.4 ควรมีการบนัทึกรับเข้าและจ่ายออก
สิ น ค้ าคงเหลื อ ให้ ทัน เวลา เพ่ื อมิ ใ ห้
ร า ย ง า น สิ น ค้ า  (Stock Card) บ า ง
รายการแสดงยอดคงเหลือติดลบ 

บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายรับสินค้าท าการบนัทึกการเคลื่อนไหวของ
สินค้า ได้แก่ การรับเข้า การโอนย้ายคลงั ให้เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี
เกิดรายการ เพ่ือติดตามหาสาเหตไุด้อย่างทนัท่วงทีหากเกิดความ
แตกตา่งระหวา่งยอดคงเหลือในรายงานสนิค้ากบัยอดคงเหลือจริง 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 

7.5 ควรมีการทดสอบการค านวณต้นทนุ
สินค้าคงเหลืออยา่งสม ่าเสมอ 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ให้โปรแกรมบญัชี Business Plus ท า
การเขียนรายงานสินค้าคงเหลือ โดยการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนักแบบรวมคลัง แทนการค านวณต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในงบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และท าการปรับปรุงย้อนหลงัเพ่ือเปรียบเทียบกบังบการเงินรายไตรมาสของปี 
2560 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
น า้หนกัแบบแยกคลงั และบริษัทได้ท าการตรวจสอบความถกูต้อง
ของการค านวณต้นทุนของสินค้าคงเหลืออย่างสม ่าเสมอทุกไตร
มาส 

8. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8.1 ควรมีการก าหนดการตัง้รหสัผ่านทัง้
ในส่วนของการเข้าถึงทั่วไป (General 
Control) แ ล ะ ส่ ว น ข อ ง ง า น ร ะ บ บ 
(Application Control) 

เน่ืองจากระบบ Business Plus ไมมี่ฟังก์ชัน่ในการก าหนดให้มีการ
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม ่าเสมอ บริษัทจึงให้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศรับผิดชอบในการก าหนดให้ผู้ ใช้งานทุกคนเปลี่ยน
รหัสผ่านส าหรับระบบ Business Plus ทุกครัง้ท่ีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศท าการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าปี ซึ่ง
ก าหนดให้มีการท าการบ ารุงรักษา 2 ครัง้ต่อปี ดังนัน้รหัสผ่าน
ส าหรับระบบ Business Plus  จะต้องเปลี่ยนอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการควบคมุภายใน ดงันี ้
- นโยบายการควบคมุภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (PD-IT-001) ซึ่งสรุปได้

ดงันี ้
 ข้อ 6.3 การควบคมุการใช้ระบบ Network ก าหนดให้พนกังานท่ีต้องใช้งานระบบ 
Network ต้องมีรายช่ือผู้ใช้งาน (User Account) และ รหสัผา่น (Password) 
 ข้อ 7.6.3 การควบคุมการใช้งานบัญชีรายช่ือผู้ ใช้งาน (User Account) และ
รหสัผ่าน (Password) ก าหนดให้รหสัผ่านต้องมีความยาว 8 ตวัอกัษร และพนกังาน
ต้องเปลี่ยน รหสัผ่านส าหรับโปรแกรม Window ทุก ๆ 3 เดือน และเปลี่ยนรหสัผ่าน
ส าหรับโปรแกรม Business Plus ทกุ ๆ 6 เดือน ในการเปลี่ยนรหสัผ่านแต่ละครัง้ต้อง
ก าหนดรหสัผ่านใหม่ไม่ให้ซ า้เดิม เม่ือผู้ ใช้งานใส่รหสัผ่านผิดเกิน 5 ครัง้ ระบบจะท า
การลอ็ครหสัผา่นทนัที โดยก าหนดให้ผู้ใช้งานต้องติดตอ่ฝ่าย IT เทา่นัน้ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายในอ่ืนท่ีใช้ทดแทน (Compensating 
Control) ดงันี ้
 ปัจจุบันบริษัทก าหนดให้ฝ่าย IT แจ้งให้ผู้ ใช้งานท าการเปลี่ยนรหัสผ่านใน
โปรแกรม Business Plus ทุก  6 เดือน ท่ี IT Staff เข้าท า Preventive Maintenance 
ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองของผู้ ใช้งานโดยผู้ ใช้งานต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตาม
วิธีการปฏิบตัิงานเร่ือง การเปลี่ยนรหสัผ่านพร้อมทัง้ลงนามการเปลี่ยนรหสัผ่านลงใน
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แบบฟอร์ม PM-IT-022 
 ในกรณีท่ีพนกังานไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ีเข้าท า Preventive Maintenance  IT Staff 
ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมระบบงาน (Super User) จะล็อคการเข้าถึงระบบงาน ของ
พนักงานท่านนัน้ทันที และเม่ือพนักงานกลับมาปฏิบัติงานก็จะไม่สามารถเข้า
ระบบงานได้ ต้องท า Request ไปท่ีฝ่าย IT เพ่ือขอท าการเปลี่ยนรหัสผ่านจาก 
Default ท่ีก าหนดโดย IT เป็นรหัสผ่านท่ีผู้ ใช้งานก าหนดเอง จากนัน้ให้ลงนาม การ
เปลี่ยนรหสัผา่นลงในแบบฟอร์ม PM-IT-022 
 ใน เดื อนสิ งห าคม  2560  ฝ่ าย  IT ไ ด้ ด า เนิ น การต ามแผน  Preventive 
Maintenance และแจ้งให้ผู้ ใช้งานเปลี่ยนรหสัผ่านเป็นรอบท่ี 2 ของปี 2560 เรียบร้อย
แล้ว 

8.2 ควรมีการสอบทานการเข้าถึงการใช้
งานระบบอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
สอบทาน Log ส าหรับการเข้าถึงการใช้งานในระบบ Business 
Plus ทุกวัน ว่ามีความผิดปกติเกิดขึน้หรือไม่ รวมถึงการติดตาม
ความผิดปกตินัน้ด้วย 

บริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายการควบคมุภายใน ดงันี ้
- นโยบายการควบคมุระบบสารสนเทศ (PD-IT-001) ซึง่สรุปได้ดงันี ้

 ข้อ 7.6.5 การบริหารจัดการและการตรวจสอบระบบเครือข่าย (Network) 
ก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการบุกรุกและการใช้งานในลักษณะท่ีผิดปกติผ่าน
ระบบ ตลอดจนการใช้งาน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบคุคลที่ไม่มี
อ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 7.6.9 บันทึกเพ่ือการตรวจสอบ (Audit Logs) ก าหนดให้มีการบันทึกการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย บนัทกึการปฏิบตัิงานของผู้ใช้งาน 
(Application Logs) และบนัทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บนัทึก
การเข้าออกระบบ (Login - Logout Logs) บันทึกการพยายามเข้าสู่ระบบ (Login 
Attempts) และ Firewall Log เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบ และต้องเก็บ
บนัทกึดงักลา่วไว้ 2 เดือน 
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- บริษัทได้ก าหนดตารางก าหนดสิทธิผู้ ใช้งาน  ตวัอย่างเช่น การก าหนดหน้าท่ีการ

ท างานในระบบของพนกังานแต่ละคน การก าหนดหน้าจอ/Moduleในโปรแกรม 
Business Plus ท่ีพนักงานแต่ละคนสามารถเข้าถึงได้ และ การก าหนดฟังก์ชั่น
การท างาน (อ่าน/เพิ่ม/แก้ไข/ใช้งาน) ที่พนกังานแต่ละคนสามารถท าได้ในแต่ละ
หน้าจอ/Moduleท่ีพนักงานมีสิทธิเข้าถึง เป็นต้น การก าหนดสิทธินัน้จัดท าโดย
ผู้ จัดการฝ่าย และสอบทานโดยกรรมการผู้ จัดการ การสอบทานตารางการ
ก าหนดสิทธิจะท าปีละ 1 ครัง้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีงาน เช่น การเข้า 
ออก ย้ายต าแหน่ง/สาขา จะมีการอนมุตัิใบขอเปลี่ยนแปลงตารางก าหนดสิทธิซึง่
จดัท าโดยผู้จดัการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และอนมุตัิโดยกรรมการผู้จดัการ 

บริษัทได้ก าหนดให้มีกระบวนการควบคุมภายในอ่ืนท่ีใช้ทดแทน (Compensating 
Control) ดงันี ้
 บริษัทได้ก าหนดตารางก าหนดสทิธิผู้ใช้งานและมีการสอบทานปีละ 1 ครัง้ 

8.3 ควรมีการแยกฐานส ารองข้อมลูออก
จากฐานปฏิ บัติ งานหลัก  (การแยก 
Backup Site) 

ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ท าการส ารองข้อมูลทัง้ 
server ของฐานข้อมลูของโปรแกรม Business Plus ไปไว้ท่ีสาขา
ราชพฤกษ์อีกท่ีหนึ่งด้วย จากเดิมท่ีมีการเก็บส ารองข้อมูลไว้ท่ี
ส านักงานใหญ่แห่งเดียว นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดท าแผนส ารอง
ฉกุเฉินขึน้ในปี 2559 และจะท าการทดสอบแผนดงักล่าวในเดือน
ธนัวาคมของทกุปี โดยจะเร่ิมทดสอบในเดือนธนัวาคม 2560 นี ้
 
 
 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขของบริษัท ความคืบหน้า 
9. ระบบสนิทรัพย์ถำวร 

9.1 ควรระบุรายละเอียดของสินทรัพย์
ถาวรให้ถกูต้อง 

ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้แก้ไขรายละเอียดในทะเบียน
ทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกับสถานท่ีท่ีทรัพย์สินนัน้ถูกใช้งานอยู่
เรียบร้อยแล้ว 
 

บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2560 

ในปี 2560 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท าการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทส าหรับปี 2560 และน าเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หลงัการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 1/2560 และคณะกรรมการบริษัท (หลงัการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 3/2560 รับทราบแล้ว เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยสรุปประเดน็ท่ีพบได้ดงันี ้  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท / ควำมคืบหน้ำ 
ข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบปี 2560  
1. ระบบซือ้ 
1.1 ควรมีการสอบทานการเรียงล าดับ
เลขท่ีเอกสารของใบสัง่ซือ้ 

  การท่ีเลขท่ีเอกสารของใบสัง่ซือ้ในระบบ Business Plus มีการข้ามเลขท่ีเอกสาร สาเหตุหลกัเกิดจากกรณีท่ีมีกระแสไฟฟ้าตก ท าให้โปรแกรม 
Business Plus หยดุชัว่คราว (Stop Service) โปรแกรมจงึสร้างใบสัง่ซือ้ข้ามเลขท่ีเอกสารไป อยา่งไรก็ตาม พนกังานจดัซือ้มีบนัทกึคมุการออกใบสัง่ซือ้และ
ได้ระบสุาเหตขุองเอกสารท่ีข้ามเลขท่ีและบนัทกึเป็น “เอกสารยกเลิก” ซึง่บริษัทได้ตรวจสอบในระบบ Business Plus แล้ว พบวา่ไม่มีการใช้ใบสัง่ซือ้ส าหรับ
เลขท่ีเอกสารท่ีข้ามไปดงักล่าว และได้ตรวจสอบรายงานใบรับสินค้า พบว่าไม่มีการรับสินค้าจากใบสัง่ซือ้ท่ีข้ามไปดงักล่าวเช่นกนั  นอกจากนีใ้นการท่ีฝ่าย
บญัชีและการเงินจะท าการตัง้หนีแ้ละจ่ายช าระเงินนัน้ ฝ่ายจดัซือ้จะต้องน าเอกสารต้นฉบบัใบสัง่ซือ้ ใบรับสินค้า ใบสง่ของ/ใบแจ้งหนี/้ใบก ากบัภาษี และ/
หรือ ใบเสร็จรับเงิน ในการท าจ่าย เม่ือฝ่ายบญัชีตรวจสอบว่ามีการรับสินค้าและมีเอกสารครบถ้วนจึงจะท าจ่าย ซึ่งเป็นการป้องกนัการจ่ายช าระโดยไม่มี
การสัง่ซือ้ 
  การเปลี่ยนโปรแกรมบญัชีใหม่เป็นโปรแกรม Navision จะมีการบนัทึกโดยอตัโนมตัิ (Save Auto) เม่ือมีการขอเลขท่ีเอกสาร และมีการเก็บ Audit 
Log (Change Log) ช่วยลดการข้ามเลขท่ีเอกสารได้ 
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท / ควำมคืบหน้ำ 
2. ระบบสินค้ำคงเหลือและต้นทุนขำย 
2.1 ควรมีการตรวจสอบและสอบทาน
ต้นทุนขายส าหรับสินค้าในกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงสินค้าจากการตรวจนับระหว่าง
งวด 

  บริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบญัชีต้นทนุได้ท าการค านวณต้นทนุสินค้าแบบรวมคลงัและท าการสอบทานความถกูต้องของต้นทนุสินค้าว่าเป็นต้นทนุ
ถวัเฉลี่ยท่ีถกูต้อง โดยเปรียบเทียบต้นทนุถวัเฉลี่ยแบบรวมคลงักบัต้นทนุสินค้าคงเหลือแบบแยกคลงัท่ีค านวณโดยโปรแกรม  Business Plus และเม่ือมีผล
แตกต่างเกิดขึน้ จะวิเคราะห์หาสาเหตโุดยการสอบทานรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า (Stock Card) ถ้าพบว่าสาเหตจุากการโอนย้ายสินค้าในกรณีท่ี
สินค้านัน้ ไม่มียอดคงเหลือในคลงัสินค้าท่ีรับโอน ยอดคงเหลือสินค้าติดลบ หรือสินค้าคงเหลือดงักลา่วไมแ่สดงราคาต้นทนุสินค้า บริษัทได้ตรวจสอบความ
ถกูต้องกบัเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบส่งของ ใบโอนย้าย เป็นต้น จากนัน้จึงท าการปรับปรุงแก้ไขต้นทนุสินค้าถวัเฉลี่ยแบบรวมคลงัให้ถกูต้อง และท าการ
ปรับปรุงมลูค่าสนิค้าคงเหลือให้ถกูต้องทกุสิน้ไตรมาส โดยเม่ือใช้โปรแกรม Navision ราคาต้นทนุของสินค้าคงเหลือจะเป็นราคาทนุถวัเฉลี่ยด้วยวิธีท่ีถกูต้อง 
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13.3    กำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในโดยผู้ตรวจสอบภำยใน 

ในปี 2558 บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จ ากดั ได้รับการแต่งตัง้เป็นท่ีปรึกษาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในภายใต้กรอบ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) 

บริษัท เวล แพลนน่ิง โซลชูัน่ จ ากัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้ในเดือนเมษายน 2559 ให้เป็นผู้
ประเมินตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัท  โดยท าการประเมินความเสี่ยงและจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทกุไตรมาส มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั การปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสม
และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของ
บริษัท โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารให้ความส าคัญและได้
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เน่ือง 

ในระหว่างวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 – 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท โดยพิจารณาภายใต้กรอบ COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) ด้านการบ ริหารจัดการองค์กร  เพ่ื อให้มั่น ใจตามควรแก่ เหตุและผล 
(Reasonable Assurance) ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและเหมาะสม ผู้ ตรวจสอบ
ภายในได้ศกึษาระบบการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสมัภาษณ์ สอบถาม กบัผู้บริหารระดบัสงูและฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบในแต่ละ
ระบบงาน  พร้อมทดสอบและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 
สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมเพ่ือการควบคมุ 
(Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ( Information & Communication) และการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring) ซึง่ครอบคลมุหวัข้อ ดงันี ้ 

1.  เร่ืองทัว่ไป  
2.  กระบวนการบริหารจดัการสญัญา 
3.  กระบวนการขายและบริหาร 
4.  กระบวนการจดัซือ้สนิค้าเพ่ือขาย 
5.  กระบวนการจดัซือ้ส านกังาน 
6.  กระบวนการบริหารคลงัสนิค้า 
7.  การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
8.  การบริหารจดัการทรัพย์สิน 
9.  การบริหารจดัการด้านบญัชีและการเงิน 
10. การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั (Safety Control) 
11. การบริหารทรัพยากรบคุคล 
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โดยจดัท าเป็นรายงานการประเมินระบบการควบคมุภายใน ฉบบัวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งสรุปเป็นข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หลังการแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถสรุปข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และการด าเนินการของบริษัทท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไขและตรวจติดตามโดยผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ดงันี ้

ข้อสังเกต 
 

ระดับ
ควำม
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ 
 

แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท 
 

กำรบริหำรจัดกำรงำนค้ำปลีก 
1. พนักงานขายไม่ ปฏิ บัติ ต าม
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ดงันี ้
- ไม่มีเอกสารอนมุัติรายการขายท่ีมี
สว่นลดพิเศษ 
- พบการเปิดบิลผิดประเภท 

ปาน
กลาง 

เ พ่ื อ เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการขายสินค้า และเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า 
บริษัทควรจัดให้มีการอบรมขัน้ตอน
การปฏิบัติงานเก่ียวการขายให้กับ
พนักงานขาย และ พนักงานเก็บเงิน 
เพ่ื อ ให้ มีความ รู้  ความ เข้าใจวิ ธี
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามท่ี
ก าหนดไว้ในคูมื่อปฏิบติังาน 

บ ริษั ท ได้อบรม เก่ียวกับขั น้ ตอนการ
ปฏิ บัติ งาน ท่ี เก่ี ยวกับการขายให้กับ
พนักงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบและเข้าใจ
ในทันที  โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดท า
เอกสารเก่ียวกับการขายสินค้าให้เป็นไป
ตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 
เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารตามอ านาจอนมุตัิ 
และส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบ 
และจะติ ดตามการปฏิบัติ งานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดท านโยบาย
เก่ียวกับการให้ส่วนลดเพิ่มเติมเรียบร้อย
แล้ว 

กระบวนกำรส่ังซือ้สินค้ำเพื่อขำย 
2. พนกังานรับสินค้าไมไ่ด้ลงนามใน
ใบรับสนิค้า 

ต ่า เพ่ื อสนับสนุนระบบการควบคุม
ภายในท่ีบริษัทก าหนดให้มี บริษัท
ควรก าชับพนักงานให้ปฏิบัติตาม
ขั น้ ตอนการปฏิ บั ติ งาน ท่ี บ ริษั ท
ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

บริษัทจะก าชับให้พนักงานปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีบริษัทก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัดและมีการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอในทนัที  

กำรบริหำรจัดกำรสัญญำ 
3. พบประเด็นท่ีควรเร่งปรับปรุง
เก่ียวกับการบริหารจัดการรถขนส่ง
สินค้า ดงันี ้
- ไม่มีการจดัท าประกนัภัยคุ้มครอง
สินค้าระหวา่งการขนสง่ 
- ค ว รป รับป รุง ข้ อก าหนดและ
เง่ือนไขในสัญญาจ้างรถขนส่ง/

ปาน
กลาง 

- เพ่ือป้องกันความเสี่ยงกรณีสินค้า
เกิดความเสียหายระหว่างขนส่งอัน
เกิดจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน บริษัทควร
พิจารณาจัดท าประกันภัยสินค้าท่ี
ขนสง่ให้เหมาะสมกบัลกัษณะสินค้า 
- บริษัทควรระบุรายละเอียดรถยนต์
ท่ีใช้ในการให้บริการขนส่งสินค้า/

บริษัททบทวนและปรับปรุงข้อก าหนดและ
เง่ือนไขในสัญญาจ้างรถขนส่งสินค้า/
ติดตัง้ให้ครอบคลุมเหมาะสม และท า
ประกันภัยสินค้าของบริษัทท่ีขนส่งใน
ประเทศเองเรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสังเกต 
 

ระดับ
ควำม
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ 
 

แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท 
 

ติดตัง้ให้ชดัเจน ติดตัง้ไว้ในสญัญา เพ่ือใช้ตรวจสอบ
ข้อมลูในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน 
และเพ่ือให้มั่นใจว่ารถขนส่งท่ีใช้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของบริษัท 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
4. บริษัทได้ด าเนินการตรวจสอบ
ความมีตวัตนของทรัพย์สินเทียบกบั
ทะเบียนทรัพย์สินของฝ่ายบัญ ชี
เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นการตรวจนับ
สินทรัพย์ในกลุม่ของพาเลท 

ต ่า บริษัทควรเร่งตรวจสอบความมี
ตัวตนของสินทรัพย์ประเภทพาเลท 
(มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ 31 ตลุาคม 
2560 เท่ากับ 1.6 ล้านบาท) เพ่ือ
ความถูกต้องของรายการทะเบียน
ทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจดัการทรัพย์สิน
ของบริษัท  

บริษัทได้ตรวจสอบความมีตัวตนของ
ทรัพ ย์สิน เพ่ือน ามาปรับปรุงทะเบียน
ทรัพย์สินของบริษัทเรียบร้อยแล้วตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในแผนการ
ตรวจนบัทรัพย์สินบริษัท  
 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. จากการท่ีบริษัทได้มีการก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้ว
ในเดือนสิงหาคม 2560 แต่นโยบาย
ดงักลา่วยงัไม่ได้รับการสื่อสารให้แก่
พนกังาน 

ปาน
กลาง 

บริษัทควรพิจารณาจัดอบรมเร่ือง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทอย่างปลอดภัย เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้
อย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเสี่ยงใน
เร่ือง ระบบงานเสียหาย / หยดุชะงกั 

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมนโยบายด้าน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่พนักงานทุกคนเรียบร้อย
แล้ว 

6. เจ้าหน้าท่ีบญัชีขายโครงการและ
เจ้าหน้าท่ีบัญ ชีเจ้าหนี  ้สามารถ
เข้าถึงระบบงานจัดซือ้ได้ เน่ืองจาก
มีหน้าท่ี ต้องท าใบ รับสินค้าตาม
ใบสัง่ซือ้ส าหรับสินค้างานโครงการ
และสินค้าสั่งผลิต โดยโปรแกรม 
Business Plus ไม่สามารถก าหนด
สิทธิแยกตามแตล่ะกิจกรรมได้  

ต ่า บริษัทควรพิจารณาให้มีการแบ่งแยก
ห น้ า ท่ี ท่ี ชั ด เจน แล ะ เห ม าะสม 
เน่ืองจากพนกังานบญัชีควรมีหน้าท่ี
ในการตรวจสอบและบนัทึกรายการ
บญัชี  

บริษัทเห็นด้วยกับการก าหนดแบ่งแยก
หน้าท่ีให้ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้พนกังาน
บัญชีเป็นผู้ ท าใบรับสินค้าตามใบสั่งซือ้
ส าหรับงานโครงการและและสนิค้าสัง่ผลิต
อย่ างไรก็ ต าม  พนัก งานดั งกล่ าว ไม่
สามารถแก้ไขราคาสินค้าได้ รวมทัง้การท า
เอกสารตัง้แต่ใบสัง่ซือ้จนถึงการจ่ายช าระ
จะต้องมีเอกสารประกอบและจะต้องได้รับ
อนุมัติรายการตามอ านาจในการอนุมัติ
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ข้อสังเกต 
 

ระดับ
ควำม
เส่ียง 

ข้อเสนอแนะ 
 

แนวทำงกำรแก้ไขของบริษัท 
 

รายการนอกจากนีบ้ริษัทได้พิจารณาใช้
ระบบงาน ERP ใหม่ เพ่ือรองรับกับการ
ขยายตวัของบริษัท ซึ่งระบบงานใหม่นีจ้ะ
สามารถก าหนดการเข้าถึงข้อมลูแยกเป็น
แต่ละกิจกรรมงาน ทัง้นีบ้ริษัทได้เร่ิมใช้
ระบบงาน ERP ใหม่แล้วตั ง้แต่วัน ท่ี  3 
ธนัวาคม 2560 

7. บริษัทยังไม่มีการซ้อมตามแผน
รองรับสถานการณ์ฉกุเฉินท่ีก าหนด
ไว้  

ต ่า บริษัทควรก าหนดช่วงเวลาท่ีจะซ้อม
ตามแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินท่ี
ชั ด เจ น  เพ่ื อ ใ ห้ แ ต่ ล ะส่ ว น งาน
รับทราบและเตรียมความพร้อมใน
การซ้อมตามแผนรองรับสถานการณ์
ฉกุเฉินดงักลา่ว 

บ ริษั ทมอบหมายให้ ฝ่ าย เทค โน โล ยี
สารสนเทศก าหนดช่วงเวลาการซ้อมตาม
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใน
เดือนธนัวาคม 2560 

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
8. บริษัทยงัไม่มีการด าเนินการตาม
แผนงานความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวด ล้อม ในการ
ท างานท่ีก าหนดไว้ 

ต ่า เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ท า งาน  บ ริ ษั ท ค วรด า เนิ น ก า ร
ทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนา
มยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เร็วท่ีสุด ตามท่ีบริษัทได้จัดท า
แผนไว้ 

บริษัทได้ด าเนินการตามแผนงานความ
ปลอดภัยในเร่ืองท่ีส าคัญ เช่น การซ้อม
ดบัเพลงิ เป็นต้น เรียบร้อยแล้ว 

  
 


