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13. กำรควบคุมภำยในและกำรบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

13.1. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรต่อระบบควบคุมภำยใน 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดีและถือเป็นหน้ำที่ส  ำคัญที่

จะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกลุ่มบรษิัทฯ มีระบบควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอในกำรดแูลกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค ์กฎหมำย และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องไดอ้ย่ำงมีประ สิทธิภำพ สำมำรถป้องกัน
ทรพัยสิ์นจำกกำรทุจริตเสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกตอ้ง น่ำเชื่อถือ และ มีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงครบถว้น เพียงพอ และในระยะเวลำที่เหมำะสม  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่ม
ประชุมดว้ยไดป้ระเมินระบบควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำรของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบรษิัทได้
พิจำรณำระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำง ๆ 5 ส่วน ตำมแนวทำงของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบดว้ย 

(1)        กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
(2)        กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 
(3)        กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
(4)        ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มลู (Information and Communication) 
(5)        ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ เหมำะสม และ

สอดคลอ้งกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีบุคลำกร
อย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภำยใน ในเรื่องกำรติดตำม
ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ใหส้ำมำรถป้องกันทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัทฯ จำกกำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้และบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่ำงเพียงพอแลว้ ส ำหรบั
ระบบควบคุมภำยในในหัวขอ้อื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำกลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอแลว้เช่นกัน 
และไดพ้ิจำรณำอนุมตัิแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ไดส้รุปรำยละเอียด
กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไวใ้นแบบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในตำม 
เอกสารแนบ 5 “แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน” 

13.2. ควำมเหน็ของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอสิระต่อระบบควบคุมภำยใน 

บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำง KPMG เพื่อรำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน รวมทั้งให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงกำรบริหำรจดักำร และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในนั้นจะมุ่งเนน้กำรประเมินจำก 5 องคป์ระกอบหลักของกรอบกำรควบคุมภำยในของ 
COSO รำยละเอียดปรำกฎตำมแบบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในส ำหรบับริษัทจดทะเบียนของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 5 “แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายใน” 

โดยกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในระดบัองคก์รและกระบวนกำรครัง้ที่ 1 เกิดขึน้ในช่วงวนัที่ 
1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2562 และกำรติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขและปรับปรุงระบบควบคุม
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ภำยใน เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 9 เมษำยน 2563 โดยกำรประเมินกำรควบคุมภำยในมุ่งเน้น
องคป์ระกอบหลกัของระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทฯ ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของ COSO และกำรสอบ
ทำนกำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ครอบคลมุกระบวนกำรทำงธุรกิจ ดงัต่อไปนี ้

(1) กำรขำยและกำรรบัช ำระเงิน 

(2) กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรจ่ำยช ำระเงิน 

(3) กำรบรหิำรกำรผลิตรำยกำร 

(4) กำรบรหิำรจดักำรสินทรพัยถ์ำวร 

(5) กำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

(6) กำรบรหิำรจดักำรสญัญำ 

(7) กำรบรหิำรดำ้นกำรบญัชีและกำรเงิน 

(8) กำรควบคมุทั่วไปดำ้นระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นกลุ่ม GMMCH จำก GRAMMY และ สิริด  ำรงธรรม ในเดือน
พฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ จึงไดว้่ำจำ้ง KPMG ใหเ้ขำ้ประเมินระบบควบคุมภำยในระดบัองคก์รและกระบวนกำรอีกครัง้  
โดยกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในระดับองคก์รและกระบวนกำรครัง้ที่ 2 เกิดขึน้ในช่วงวันที่ 20 
มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 29 มีนำคม 2564 โดย KPMG ไดใ้ห้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทั้งหมด 13 ประเด็น แบ่งเป็น
ประเด็นที่มีควำมเส่ียงต ่ำทัง้หมด 6 ประเด็น ควำมเส่ียงปำนกลำงทัง้หมด 6 ประเด็น และควำมเส่ียงสงูทัง้หมด 1 ประเด็น 
ทัง้นี ้KPMG ไดเ้ขำ้ด ำเนินกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรแกไ้ขและปรบัปรุงระบบควบคมุภำยในระหว่ำงวนัที่ 31 มีนำคม 
2564 ถึงวนัที่ 22 เมษำยน 2564 และพบว่ำกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้กไ้ขปรบัปรุงตำมประเด็นที่พบในกำรประเมินระบบควบคุม
ภำยในระดบัองคก์รและระดบักระบวนกำรแลว้  
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ประเด็นควำมเสี่ยงสูง 

ระดบัองคก์ร 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แผนกำรแก้ไขของผู้บริหำร 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  

กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงไม่ต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
และไม่พบกำรจดัฝึกอบรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงใหผู้บ้รหิำร
และพนกังำน 

กลุ่มบริษัทฯ ควรจัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง
และกำรบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปีอย่ำงสม ่ำเสมอ และควร
ส่ือสำรและอบรมพนกังำนเรื่องกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียง
และกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปี 2564 ซึ่ง
ไดร้บักำรอนุมัติจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2564 และไดส่ื้อสำรให้
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนไดร้บัทรำบ ผ่ำนทำง
ระบบเครือข่ำยภำยในของบริษัท (Intranet) และกลุ่มบรษิัท
ไดก้ ำหนดให้มีกำรพิจำรณำสอบทำนควำมเส่ียงดังกล่ำว
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมประจ ำปี 2564 ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่แผนกตรวจสอบ
ภำยใน ผูบ้ริหำรและพนกังำนผูท้ี่สนใจ เขำ้รบักำรฝึกอบรม
ห ลั ก สู ต ร  ก ล ยุ ท ธ์ ก ำ ร จั ด ก ำ ร ค ว ำ ม เ ส่ี ย ง  ( Risk 
Management) ในเดือนธันวำคม 2564 
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ประเด็นควำมเสี่ยงปำนกลำง 

ระดบักระบวนกำรปฏิบตัิงำน 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหำร 

กำรขำยและกำรรับช ำระเงนิ  

กระบวนกำรจัดท ำสัญญำของรำยไดค้่ำลิขสิทธ์ิควรไดร้บั
กำรปรบัปรุง 
▪ กำรส่งมอบลิขสิทธ์ิใหคู้่คำ้แต่ไม่สำมำรถเรียกรบัช ำระ

เงินไดเ้นื่องจำกกำรท ำสญัญำกบัคู่คำ้ยงัไม่สมบรูณ ์

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดระยะเวลำและผูร้บัผิดชอบในกำร
จัดท ำสัญญำระหว่ำงบริษัทและคู่คำ้ให้แลว้เสร็จสมบูรณ ์
โดยก ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร หำกเกิดกรณีที่ไม่
สำมำรถท ำสัญญำให้แล้วเสร็จตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด ควรมีกำรติดตำมกระบวนกำรท ำสัญญำดังกล่ำว
กับคู่คำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น อย่ำงน้อยสัปดำหล์ะ 1 ครัง้ 
เพื่อให้ทรำบควำมคืบหน้ำของกระบวนกำรจัดท ำสัญญำ 
และแจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย เช่น ฝ่ำยขำย ฝ่ำยบญัชีและ
กำรเงิน และฝ่ำยกฎหมำย ทรำบควำมคืบหนำ้เป็นระยะ 

กลุ่มบริษัทฯ ไดจ้ดัท ำสญัญำฉบบัสมบูรณแ์ละไดร้บัอนุมัติ
จำกผู้บริหำรเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรลง
นำมจำกฝ่ำยคู่คำ้ นอกจำกนี ้บริษัทไดด้  ำเนินกำรเรียกรบั
ช ำระเงินจำกคู่คำ้ตำมที่สญัญำฉบบัสมบรูณก์ ำหนด 
 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรช ำระเงนิ 

กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งควรไดร้บักำร ปรบัปรุง  
▪ กำรตรวจรบัสินคำ้และบริกำรก่อนกำรจัดท ำใบสั่งซือ้

สินคำ้ (PO) 
▪ ไม่มีเอกสำรหลกัฐำนกำรอนมุตัิกำรสั่งซือ้กบัผูข้ำย 
▪ ไม่มีกำรอนมุตัิขอซือ้และสั่งซือ้จำกผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิ 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ไม่ควรจดัซือ้จดัจำ้งโดยไม่มีกำรอนมุตัิขอ
ซือ้และสั่งซือ้จำกผูม้ีอ  ำนำจ ยกเวน้กรณีกำรจดัซือ้จดั
จำ้งพิเศษหรือเร่งด่วนตำมที่นโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้ง
และกำรช ำระเงินท่ีกลุ่มบรษิัทฯ ก ำหนด 

▪ กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดใหม้ีกำรส่ือสำรนโยบำยกำร
จัดซื ้อจัดจ้ำงและกำรจ่ำยช ำระเงินให้พนักงำนที่

กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำและปรบัปรุงนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิงำนกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและไดส่ื้อสำร
นโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยภำยในของบริษัท ( Intranet) ของกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่ เ ก่ียวข้องรับทรำบและ
สำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัทฯ 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหำร 

เ ก่ียวข้องรับทรำบและ ถือปฏิบัติให้ไปในทิศทำง
เดียวกัน และทุกครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษัทฯ 
ตอ้งสื่อสำรใหพ้นกังำนท่ีเก่ียวขอ้งรบัทรำบในทนัที 

โดยในนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิงำนก ำหนดใหด้ ำเนินกำร
จัดซือ้จัดจำ้งโดยตอ้งไดร้บักำรอนุมัติกำรขอซือ้และสั่งซือ้
จำกผูม้ีอ  ำนำจอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพยถ์ำวร 

กำรจัดท ำแผนตรวจนับสินทรัพยถ์ำวรและ กำรตรวจนับ
สินทรพัยถ์ำวรประจ ำปี 2563 (ปีล่ำสดุ) ยงัไม่ครอบคลมุทกุ
บรษิัทในกลุ่มบรษิัทฯ  

กลุ่มบริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจนับ
สินทรพัยถ์ำวรประจ ำปี และท ำกำรตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวร
ของกลุ่มบรษิัทฯ เป็นประจ ำทกุปี 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำแผนกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร
ประจ ำปี 2564 และด ำเนินกำรตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวรและ
ติดรหสัสินทรพัยถ์ำวรใหถู้กตอ้งและครบถว้นตำมแผนกำร
ตรวจนับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำร
ตรวจนบัและด ำเนินกำรตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวรอย่ำงนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

กระบวนกำรจดัซือ้ทรพัยสิ์นถำวรควรไดร้บั 
กำรปรบัปรุง  
▪ กำรจัดซือ้สินทรพัยถ์ำวรดว้ยเงินทดรองจ่ำย โดยไม่มี

เอกสำรกำรขออนมุตัิ 
▪ กำรจดัซือ้สินทรพัยถ์ำวรดว้ยเงินทดรองจ่ำย โดยมีกำร

จัดท ำ Memo ขออนุมัติจำกผู้มีอำนำจภำยหลังกำร 
จดัซือ้สินทรพัย ์

กลุ่มบริษัทฯ ควรมีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งแก่
พนักงำนให้ชัดเจนถึงกระบวนกำร ขั้นตอน และเอกสำร
ประกอบที่ใชใ้นกำรจัดซือ้จัดจำ้งตัง้แต่กระบวนกำรขอซือ้
ทรัพย์สิน กำรสั่งซือ้ทรัพย์สิน และกำรตรวจรับทรัพยสิ์น 
และควรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปในแนวทำงปฏิบัติเดียวกันทัง้กลุ่ม
บรษิัทฯ 

กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำและปรบัปรุงนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิงำนส ำหรบักระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและได้
ส่ือสำรนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนดังกล่ำวผ่ำนทำง
ร ะบบ เ ค รื อ ข่ ำ ยภำย ในขอ งบ ริ ษั ท  ( Intranet) ของ                 
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่ เ ก่ียวข้อง
รบัทรำบ และสำมำรถปฏิบตัิงำนไปในทิศทำงเดียวกันตำม
นโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดทั้งกลุ่ม
บรษิัทฯ 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหำร 

กำรบริหำรจัดกำรสัญญำ 

กระบวนกำรยืมเอกสำรสญัญำควรไดร้บักำรปรบัปรุง 
▪ ไม่มีกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนและทะเบียนคมุส ำหรบั

กำรยืมเอกสำรสญัญำ 

กลุ่มบรษิัทฯ ควรมีกำรก ำหนดขัน้ตอนในกำรปฏิบตัิงำนของ
กระบวนกำรควบคุมกำรยืมเอกสำรสัญญำอย่ำงชัดเจน 
และส่ือสำรใหท้กุหน่วยงำนในองคก์รปฏิบตัิ 

กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดขัน้ตอนในกำรยืมสญัญำ
ในคู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรสัญญำ โดย
หน่วยงำนท่ีขอยืมตอ้งจดัท ำเอกสำรขออนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจ
และฝ่ำยกฎหมำยจะพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
วัตถุประสงค์ในกำรยืมสัญญำ และจะส่งมอบเอกสำร
สัญญำฉบับส ำเนำให้แก่หน่วยงำนผู้ขอยืมเท่ำนั้น ยกเวน้
กรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้อกสำรสญัญำฉบบัจรงิ 

กำรจดัเก็บเอกสำรสญัญำควรไดร้บักำร ปรบัปรุง  
▪ กำรจัดเก็บเอกสำรสัญญำของแต่ละบริษัทในกลุ่ม

บรษิัทฯ ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 
▪ จัดเก็บเอกสำรสัญญำฉบับร่ำงที่ยังไม่ลงนำมโดยผูม้ี

อ  ำนำจ  
▪ ควำมครบถว้นของชดุเอกสำรสญัญำ 
 

กลุ่มบริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดเก็บ
เอกสำรสญัญำอย่ำงชดัเจน และส่ือสำรใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
รบัทรำบและปฏิบตัิ 

กลุ่มบรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจดัเอกสำร
สญัญำในคู่มือปฏิบตัิงำนกระบวนกำรบรหิำรจดักำรสัญญำ 
โดยก ำหนดใหเ้ก็บเอกสำรสญัญำฉบบัจรงิไวท้ี่ฝ่ำยกฎหมำย 
และใหต้รวจสอบควำมครบถว้นระหว่ำงสัญญำฉบับจริงที่
จัดเก็บในแฟ้ม และทะเบียนคุมสัญญำอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้  
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ประเด็นควำมเสี่ยงต ่ำ 

หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหำร 

กำรขำยและกำรรับช ำระเงนิ  

กระบวนกำรเพิ่มลกูคำ้รำยใหม่ในระบบ SAP ควรไดร้บักำร
ปรบัปรุง 
▪ ควำมครบถว้นของเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีลกูคำ้

รำยใหม่ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำน
ส ำหรบักระบวนกำรเพิ่มลกูคำ้รำยใหม่ในระบบและส่ือสำร
ใหพ้นกังำนท่ีเก่ียวขอ้งรบัทรำบ 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบตัิงำนส ำหรบักระบวนกำรเปิด/เปลี่ยนแปลงขอ้มลูบญัชี
ลูกคำ้/ผู้ขำยในระบบ และไดส่ื้อสำรนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบัติงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยภำยในของ
บริษัท  ( Intranet) ของกลุ่มบริษัทฯเพื่ อให้พนักงำนที่
เ ก่ียวข้องรับทรำบและสำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยในระเบียบปฏิบัติงำนดังกล่ำว
ก ำหนดใหส้อบทำนควำมถกูตอ้งของฐำนขอ้มลูลกูคำ้/ผูข้ำย
เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ไม่พบกำรสอบทำนฐำนข้อมูลลูกคำ้ในระบบ SAP อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำน
ส ำหรบักระบวนกำรสอบทำนฐำนขอ้มลูลกูคำ้ในระบบและ
ส่ือสำรใหพ้นกังำนท่ีเก่ียวขอ้งรบัทรำบ 

กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรช ำระเงนิ 

ไม่พบกำรจดัท ำเอกสำรกำรเปรียบเทียบรำคำอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร 

กลุ่มบริษัทฯ ควรจดัท ำกำรเปรียบเทียบรำคำอย่ำงเป็นลำย
ลักษณ์อักษรทุกครัง้ ตำมที่นโยบำยกำรจัดซือ้จัดจำ้งและ
กำรช ำระเงินก ำหนด และจัดเก็บเอกสำรกำรเปรียบเทียบ
รำคำดงักล่ำวทกุครัง้ และควรทบทวนนโยบำยกำรจดัซือ้จดั
จำ้งและกำรช ำระเงินเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

กลุ่มบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรจดัท ำและปรบัปรุงนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบตัิงำนกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งและไดส่ื้อสำร
นโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบ
เครือข่ำยภำยในของบริษัท ( Intranet) ของกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่ เ ก่ียวข้องรับทรำบและ
สำมำรถปฏิบตัิงำนไปในทิศทำงเดียวกันทัง้กลุ่มบริษัท โดย
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นโยบำยและระเบียบปฏิบตัิงำนก ำหนดใหจ้ดัท ำเอกสำรกำร
เปรียบเทียบรำคำไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

ไม่พบกำรสอบทำนฐำนข้อมูลผู้ขำยในระบบ SAP อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำน
ส ำหรบักระบวนกำรสอบทำนฐำนขอ้มลูผูข้ำยในระบบและ
ส่ือสำรใหพ้นกังำนที่เก่ียวขอ้งรบัทรำบ โดยก ำหนดใหม้ีกำร
สอบทำนควำมถูกตอ้งของฐำนขอ้มูลผู้ขำยในระบบอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและระเบียบ
ปฏิบตัิงำนส ำหรบักระบวนกำรเปิด/เปลี่ยนแปลงขอ้มลูบญัชี
ลกูคำ้/ผูข้ำย และไดส่ื้อสำรนโยบำยและระเบียบปฏิบัติงำน
ดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยภำยในของบริษัท 
( Intranet) ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่ อให้เพื่ อให้พนักงำนที่
เ ก่ียวข้องรับทรำบและสำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท โดยระเบียบปฏิบัติก ำหนดใหส้อบ
ทำนควำมถูกตอ้งของฐำนข้อมูลลูกคำ้/ผู้ขำยเป็นประจ ำ
อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพยถ์ำวร 

กำรติดรหัสสินทรัพย์ถำวร (Tag Asset) ยังไม่ครบถ้วน 
ช ำรุด และกำรติดรหสัสินทรพัยถ์ำวรบำงรำยกำรไม่ถกูตอ้ง 

กลุ่มบริษัทฯ ควรด ำเนินกำรติดรหัสสินทรัพย์ถำวร (Tag 
Asset) ใหก้ับสินทรพัยถ์ำวรทุกรำยกำร พรอ้มทั้งสอบทำน
และเปล่ียนรหัสสินทรัพย์ถำวรที่ช  ำรุด เสียหำย หรือมี
รำยละเอียดไม่ตรงกันกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ถำวรให้
ถูกตอ้ง เพื่อใหก้ลุ่มบริษัทฯ สำมำรถตรวจนับและติดตำม
ควำมครบถว้นของสินทรพัยถ์ำวรไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท ำแผนกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร
ประจ ำปี 2564 และด ำเนินกำรตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวรและ
ติดรหสัสินทรพัยถ์ำวรใหถู้กตอ้งและครบถว้นตำมแผนกำร
ตรวจนับ โดยกลุ่มบริษัทฯ ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำร
ตรวจนบัและด ำเนินกำรตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวรอย่ำงนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ โดยจำกกำรสุ่มตรวจนบัสินทรพัยถ์ำวรของกลุ่ม
บริษัทฯ เพิ่มเติมตำมทะเบียนสินทรัพยถ์ำวร ณ วันที่ 31 
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หัวข้อ ข้อเสนอแนะ แผนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหำร 

มีนำคม 2564 ไม่พบขอ้สงัเกตและพบว่ำสินทรพัยถ์ำวรมีอยู่
จรงิและครบถว้นตำมทะเบียนสินทรพัยถ์ำวร 

กำรบริหำรจัดกำรสัญญำ 

กระบวนกำรจดัท ำทะเบียนคมุสญัญำควรไดร้บักำรปรบัปรุง 
▪ ควำมครบถ้วนของกำรบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุม

สญัญำ 
▪ ควำมถกูตอ้งของกำรบนัทึกเลขที่สญัญำในทะเบียนคมุ

สญัญำ 
▪ ไม่มีกำรบนัทึกขอ้มลูสญัญำในทะเบียนคมุสญัญำ 

กลุ่มบริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรบันทึกขอ้มลู
ในทะเบียนคุมสัญญำโดยก ำหนดให้มีกำรบันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนคุมสญัญำทนัที และตรวจสอบควำมถูกตอ้งกับ
เอกสำรสัญญำ ก่อนที่จะมีกำรจัดเก็บเอกสำรสัญญำเขำ้
แฟ้ม เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึน้จำกกำรกรอก
ขอ้มลูในภำยหลงั 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรก ำหนดขั้นตอนในกำรจัดท ำ
ทะเบียนคุมสัญญำในคู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำร
จดักำรสญัญำ โดยก ำหนดแนวทำงของขอ้มลูที่บนัทึกลงใน
ทะเบียนคุม และตรวจสอบควำมถกูตอ้งของสญัญำก่อนท ำ
กำรจดัเก็บเขำ้แฟ้มเอกสำร 
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13.3. ควำมเหน็ของส ำนักตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิัทฯ ต่อระบบควบคุมภำยใน 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งส ำนักตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 เพื่อตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำนกัตรวจสอบภำยในจะก ำหนดหวัขอ้กำรตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบส ำหรบัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี เพื่อกำรประเมิน และ/หรือ ทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
และมีกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินกำรแกไ้ข และประเด็นที่พบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส เพื่อให้
มั่นใจว่ำ กลุ่มบริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
วตัถุประสงค ์กฎหมำย ขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  สำมำรถป้องกันทรพัยสิ์น จำกกำรทุจริต เสียหำย 
รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชี รำยงำนท่ีถูกตอ้งและน่ำเชื่อถือ 

 ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ไดท้ ำกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบ
ระบบควบคมุภำยในประจ ำปี 2563 ซึ่งเกิดขึน้ในช่วง 2 มีนำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยเป็นกำรสอบทำนใน
หวัขอ้กำรตรวจสอบดงันี ้

▪ ตน้ทนุกำรผลิต และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ ระบบรำยไดลิ้ขสิทธ์ิต่ำงประเทศและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

▪ สงัเกตกำรณก์ำรตรวจนบัเงินทดลองจ่ำย 

 จำกกำรสอบทำนขำ้งตน้ ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ไม่ไดพ้บประเด็นขอ้บกพร่องที่ส  ำคญั หรือประเด็น
ที่อำจส่งผลกระทบดำ้นลบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั อีกทัง้ประเด็นหลกัๆ ไดถ้กูด ำเนินกำรแกไ้ข เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  
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หัวข้อ ประเด็นทีต่รวจพบ สรุปผลกำรติดตำมโดยส ำนักตรวจสอบของบริษัทฯ 

ตน้ทนุกำรผลิต และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ไม่พบกำรน ำภำษีซือ้จำกกำรซือ้อำหำรส ำหรบักำรท ำงำนใน
กองซึ่งถือเป็นตน้ทนุผลิต มำใชเ้ป็นเครดิตภำษีซือ้  

ฝ่ำยบญัชีจะน ำไปพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
ต่อไป  

พบว่ำมีกำรพิมพช์ื่อ ผูถู้กหักภำษี ณ ที่จ่ำยบำงรำยกำรไม่
ถูกต้อง  อย่ำงไรก็ตำม ยัง ไม่พบผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว เนื่องจำก มีกำรบันทึกเลขที่บัตร
ประจ ำตวัประชำชน ครบถว้น ถกูตอ้ง  

ฝ่ำยบญัชีไดก้ ำชบัใหเ้จำ้หนำ้ที่เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำร
บนัทึกและสอบทำนกำรบนัทึกชื่อผูถู้กหกัภำษี ณ ที่จ่ำยให้
ครบถว้น ถกูตอ้ง  

ระบบรำยไดลิ้ขสิทธ์ิและอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง พบว่ำกำรมีกำรลงในบำงสัญญำและเอกสำรประกอบกำร
ขำยล่ำชำ้ ซึ่งอำจส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทฯ ไดร้บักำรช ำระเงิน
ล่ำชำ้ 

ฝ่ำยจดักำรไดก้ ำชบัใหเ้จำ้หนำ้ที่ติดตำมใหม้ีกำรลงนำมใน
สญัญำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำที่เหมำะสม 

ยั ง ไม่ พบกำรอนุมัติ ก ำ รก ำหนดรำคำขำย ลิข สิท ธ์ิ
ต่ำงประเทศและก ำหนดอัตรำส่วนลดจำกผู้มีอ  ำนำจตำม
ระเบียบอ ำนำจอนมุตัิของบรษิัทฯ 

ไดม้ีกำรจดัท ำเอกสำรก ำหนดรำคำขำยลิขสิทธ์ิต่ำงประเทศ
ประจ ำปี 2563 – 2564 ซึ่งไดร้ับอนุมัติจำกผู้มีอ  ำนำจแล้ว
เมื่อวนัท่ี 23 พ.ย. 2563  

พบว่ำมีกำรออกใบก ำกับภำษี 1 รำยกำร ที่ ใช้อัตรำ
แลกเปล่ียนไม่ถูกต้องตำมที่ ก ำหนดตำมกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง  
 

ฝ่ำยบัญชีไดก้ ำชับให้ผู้ที่เก่ียวข้องเพิ่มควำมระมัดระวังใน
กำรน ำอัตรำแลกเปล่ียนที่ถูกตอ้งมำใชใ้นกำรออกใบก ำกับ
ภำษี และกำรบนัทึกบญัชี   
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หัวข้อ ประเด็นทีต่รวจพบ สรุปผลกำรติดตำมโดยส ำนักตรวจสอบของบริษัทฯ 

สงัเกตกำรณก์ำรตรวจนบัเงินทดรองจ่ำย กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ไดม้ีกำรจัดท ำ ระเบียบเงินทดรองจ่ำย 
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

กลุ่มบริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัท ำ นโยบำยกระบวนกำรบญัชีเงิน
ทดรอง เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึ่งถูกอนุมตัิโดยผูม้ีอ  ำนำจลง
นำม เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2564 แลว้โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัท่ี 26 มีนำคม 2564 เป็นตน้ไป  

ไม่พบกำรจัดท ำเอกสำรยืนยันกำรเบิกเงิน ระหว่ำง  ผูเ้บิก
เงินทดรองกบัผูเ้บิกต่อ  
 

ฝ่ำยบัญชีไดแ้จง้ใหผู้เ้บิกเงินทดรองรำยดังกล่ำว รบัทรำบ
และใหจ้ดัท ำเอกสำรยืนยนักำรเบิกเงินระหว่ำง ผูเ้บิกเงินทด
รองกบัผูเ้บิกต่อแลว้  

พบว่ำไม่มีกำรจดัท ำหนงัสือค ำ้ประกันของพนกังำนผูถื้อเงิน
ทดรอง 2 รำย 

ฝ่ำยจดักำรไดย้กเลิกผูถื้อเงินทดรองทัง้ 2 รำย จำกกำรเป็นผู้
ถือเงินทดรอง  

พบว่ำมีเงินทดรองคงคำ้งในรำยชื่อของพนกังำนที่ไดล้ำออก
ไป ซึ่งไดร้บัค ำชีแ้จงจำกฝ่ำยบัญชีเมื่อวนัที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2564 ว่ำเงินทดรองดังกล่ำวไดโ้อนให้ผูม้ีหนำ้ที่รบัผิดชอบ
แทนพนกังำนท่ีลำออกแลว้ 

ฝ่ำยบัญชีไดช้ีแ้จง้เมื่อวนัที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ว่ำเงินทด
รองดังกล่ำวไดโ้อนใหผู้้มีหน้ำที่รับผิดชอบแทนพนักงำนที่
ลำออกแลว้ โดยพนกังำนผูถื้อเงินทดรองดงักล่ำวไดน้ ำเงิน
มำคืนบรษิัทแลว้เมื่อวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ ์2564  

พบว่ำมีเงินทดรองคงคำ้งกับฝ่ำยบัญชีนำน จำกกำรเรียก
เก็บเงินทดรองจำกผู้ถือเงินทดรองในกรณีที่เกิดจำกกำร
หยดุถ่ำยท ำหรือรอออกอำกำศรำยกำร 

ฝ่ำยบัญชีไดด้  ำเนินกำรติดตัง้ตูเ้ซฟเพื่อด ำเนินกำรจัดเก็บ
เงินทดรองที่ฝำกไว้ที่ฝ่ำยบัญชีให้เหมำะสมแล้วในเดือน 
มีนำคม 2564 
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13.4. หัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยใน 

บริษัทฯ มีส ำนักตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อรองรบักำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในใ หม้ีควำมเป็นอิสระ มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นำงสำวสปุรำณี วงศน์รำกลุ เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทฯ เนื่องจำกมีคุณสมบตัิ วุฒิกำรศกึษำ ประสบกำรณ ์และกำรอบรมที่เหมำะสม เพียงพอต่อกำรเป็นผูค้วบคมุกำรปฏิบตัิงำนดงัก ล่ำว รำยละเอียดเก่ียวกับผู้ด  ำรงต ำแหน่ง
หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในปรำกฏตำมเอกสารแนบ 3 “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน” 

13.5. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญช ี

 E&Y ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดเ้สนอรำยงำนขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบทำงกำรบัญชีต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบใ นกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2564 และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ ์2564 โดยรำยงำนขอ้เสนอแนะดงักล่ำว
สรุปได ้1 ขอ้ดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ค ำชีแ้จงของผู้บริหำร / ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำร 

บริษัทฯ ไม่ ได้มีกำรจัดท ำสัญญำเรียกเก็บค่ำบริหำร
ส่วนกลำงกบับรษิัทในเครือเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็น
หลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชี รำยได้ค่ ำบริหำร
ส่วนกลำง นอกจำกนัน้ บรษิัทในเครือซึ่งเป็นผูจ้่ำยค่ำบรหิำร
ส่วนกลำงอำจมีควำมเส่ียงด้ำนภำษีที่จะไม่สำมำรถน ำ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวไปเป็นค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีได ้

บริษัทฯ ควรจัดท ำสัญญำเรียกเก็บค่ำบริหำรส่วนกลำง 
อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำร
บันทึกบัญชีรำยได้ค่ำบริหำรส่วนกลำง และควรจัดท ำ
หลักฐำนเพื่อแสดงควำมสมเหตุสมผลของกำรเรียกเก็บค่ำ
บริหำรส่วนกลำง เพื่อลดควำมเส่ียงทำงด้ำนภำษีอัน
เนื่องมำจำก Transfer Pricing 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำสัญญำเรียกเก็บค่ำบริหำรส่วนกลำงกับ
บริษัทในเครือเป็นลำยลักษณอ์ักษรเรียบรอ้ยแลว้ซึ่งถูกลง
นำมโดยผูม้ีอ  ำนำจจำกทั้งฝ่ำยผูใ้หบ้ริกำรและผูบ้ริกำรเมื่อ
วันที่  17 กุมภำพันธ์  2564 และได้จัดท ำรำยละเอียด
ประกอบกำรค ำนวณกำรเรียกเก็บค่ำบริหำรส่วนกลำงจำก
บรษิัทในเครือเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

 


