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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

13.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
เขารวมประชุมดวยคณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเก่ียวกับความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 องคประกอบคือ 

1)  การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

2)  การบริหารความเส่ียง (Risk Assessment) 

3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยจากการท่ีกรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจรวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ  
เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําให
กรรมการผูสอบบัญชีและผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 

13.2 ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน 

13.2.1  ขอสังเกตจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 

ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด
(“บริษัทที่ปรึกษา”) ไดสอบทานความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการออกแบบการควบคุมภายใน 8 กระบวนการ
ธุรกิจ 12 กระบวนการยอยของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย 1) กระบวนการขายและรับชําระเงินใน 3 กระบวนการยอยของ 
โรงอาหารสัตว TFG ไทยฟูดสกรุป และไทยฟูดส คอนแทรค ฟารมม่ิงTFCF 2) กระบวนการจัดซื้อและจายชําระเงิน ใน 3 
กระบวนการยอยของ โรงผลิตอาหารสัตว โรงผลิตช้ินสวนสัตว และสวนกลาง 3) กระบวนการดานบัญชีและการเงิน 4) 
กระบวนการบริหารงานสินเช่ือ 5) กระบวนการบริหารงานโครงการ 6) กระบวนการผลิตสําหรับโรงเล้ียง 7) กระบวนการผลิต
สําหรับโรงผลิตอาหารสัตว 8) กระบวนการผลิตสําหรับโรงผลิตชิ้นสวนสัตว โดยการสอบทานไมไดครอบคลุมถึงความมี
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน และไมไดครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบงาน SAP ซ่ึงอยูระหวาง
ดําเนินการ ซึ่งจากการสอบทานพบวา กระบวนการทางธุรกิจมีการออกแบบและติดต้ังกระบวนการควบคุมภายในสําหรับ
การบริหารและจัดการกับความเส่ียงในแตละกระบวนการทางธุรกิจไวแลวโดยสวนใหญ  

  

ปรับปรุงขอมูล 
ใหเปนปจจุบัน 
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ในชวงระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 11 กรกฎาคม 2557 บริษัทที่ปรึกษาไดทําการสอบทานความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในกลุมบริษัทฯ ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม และไดนําเสนอผลการ
สอบทานและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในชวงเวลาดังกลาวผูตรวจสอบภายในบริษัทที่ปรึกษาไดเขาทํา
การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในในกระบวนการหลัก 3 กระบวนการหลัก 14 กระบวนการยอยของกลุมบริษัทฯ 
ประกอบดวย 1) กระบวนการขายและรับชําระเงินใน 5 กระบวนการยอย ไดแก การขายสินคา การบริหารสินเช่ือ การ
ติดตามหน้ี การรับเงิน และการบันทึกบัญชีที่เก่ียวเน่ืองกับการรับเงิน 2) กระบวนการจัดซ้ือและจายชําระเงินใน 5 
กระบวนการยอย ไดแก การส่ังซื้อสินคา การเปรียบเทียบราคา การรับสินคา การจายเงิน และการบันทึกบัญชีที่เก่ียวของกับ
การจายเงิน 3) กระบวนการผลิตใน 4 กระบวนการยอย ไดแก การวางแผนการผลิต การติดตามการผลิตสินคา การรายงาน
ผลการผลิตสินคา และการบันทึกบัญชีที่เก่ียวของกับการผลิต โดยบริษัทที่ปรึกษาไดดําเนินการสังเกตการณ สัมภาษณ 
เปรียบเทียบขอมูล และตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับเร่ืองที่ทําการตรวจสอบ หลังจากน้ัน บริษัทที่ปรึกษาไดมีการสรุป
ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและหารือรวมกันกับผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปญหาและวิธีการปรับปรุงแกไขจนได
ขอสรุปที่เห็นชอบรวมกัน 

สรุปรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการแกไขประเด็นที่ตรวจพบของกลุมบริษัทฯ (ไมรวมTVSL) ฉบับ
สมบูรณ (รายงานฉบับ ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 จัดทําโดยฝายตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ) มีดังนี้ 

เรื่องที่ดําเนินการติดตาม ประเด็นที่ตรวจพบ ผลการติดตาม 
การติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุง
ร ะบบการควบ คุมภาย ใน ในแต ล ะ
กระบวนการทางธุรกิจ 

  สําหรับประเด็นขอตรวจพบในกระบวนการทาง
ธุรกิจทั้ง 3 กระบวนการหลักนั้น บริษัทที่ปรึกษา
พบขอตรวจสอบในกระบวนการซ้ือถึงจายชําระ
เงิน รวมทั้งสิ้น 7 ขอ ซ่ึงประกอบดวยขอตรวจ
พบที่มีระดับความสําคัญปานกลางจํานวน 5 ขอ 
และระดับตํ่าจํานวน 2 ขอ โดยไมพบขอตรวจ
พบที่มีระดับความสําคัญสูง  

กระบวนการซ้ือถึงจายชําระเงิน 
1.1 การติดตามรายการส่ังซ้ือที่มีสถานะ

คงคางในระบบเปนระยะเวลานาน 

 
 มีรายการสั่งซ้ือที่มีสถานะคางอยูใน

ระบบเปนระยะเวลานาน เชน การรับ
สินคาไมครบถวนตามจํานวนในใบส่ัง
ซ้ือ รายการส่ังซ้ือที่ยังไมไดรับสินคา
จากผูขาย เปนตน 

 
 ฝายจัดซ้ือไดดําเนินการติดตามและปดใบสั่งซ้ือ

ที่ไมใชงานออกจากระบบแลว  
 กําหนดใหมีการตรวจสอบสถานะใบส่ังซ้ือ

ประจําทุกเดือน 

1.2 ก า ร ส อ บ ท า น ข อ มู ล ผู ข า ย ใ น
ฐ านข อ มู ล ห ลั ก ผู ข า ย  (Vendor 
Master File) 

 ขอมูลของผูขายในฐานขอมูลหลักผูขาย
ไม ได รับการปรับป รุงแก ไขให เปน
ปจจุบัน และ/หรือ มีความซํ้าซอนกัน
ของขอมูล 

 ดําเนินการเพิ่ม/เปล่ียนแปลงแกไขขอมูลของ
ผูขายแลว 

 มีการจัดทําใบคํารองขอเพิ่ม/เปล่ียนแปลงผูขาย
ทุกรายการ 

 ฝายจัดซ้ือสอบทานฐานขอมูลผูขายในระบบ
และปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว 

1.3 แผนการสั่งซ้ือ และคําส่ังซ้ือไกพอ-
แมพันธุไข 

 ไมพบหลักฐานการสอบทาน หรืออนุมัติ
แผนการส่ังซ้ือไกพอ-แมพันธุโดยผูมี
อํานาจกอนที่ดําเนินการสั่งซ้ือ 

 ฝายผลิตไดขออนุมัติแผนการนําเขาลูกไกพอแม
พันธุไขประจําปจากกรรมการผูจัดการ 

 การส่ังซ้ือจะทําการขออนุมัติในระบบ PRS ตาม 
Performance Invoice จาก supplier ในงวดที่
จะนําไกเขาเล้ียงทุกคร้ัง ซ่ึงจะส่ังซ้ือคร้ังถัดไปใน
เดือนมีนาคม 2558 



บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2.3.13 หนา 3 

เรื่องที่ดําเนินการติดตาม ประเด็นที่ตรวจพบ ผลการติดตาม 
1.4  การสอบทานและอนุมัติกอนทําการ

เพิ่ม /เปล่ียนแปลงขอมูลผูขายใน
ฐานขอมูลหลักผูขายในระบบ SAP  

 กรณีการเพิ่ม/เปล่ียนแปลงขอมูลผูขาย 
ไม มี ก า ร จั ดทํ า ใบ คํ า ร อ ง ขอ เพิ่ ม /
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ มู ล ผู ข า ย  แ ล ะ
เอกสารอางอิงไมครบถวน รวมถึงไมได
รับการลงนามอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 ฝายจัดซ้ือไดดําเนินการจัดทําใบคํารองขอเพิ่ม/
เปล่ียนแปลงขอมูลผูขายตามที่ Deloitte บริษัท
ที่ป รึกษาตรวจพบโดยแนบเอกสารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลจากผูขาย ที่ไดรับการลงนาม
อนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 

 ดําเนินการสอบทานฐานขอมูลผูขายใหเปน
ปจจุบันแลว 

1.5  การเปรียบเทียบราคาสินคากอนการ
สั่งซ้ือ 

 เจาหนาที่ฝายจัดซ้ือไมมีการดําเนินการ
เ ป รี ยบ เ ที ย บ ร า ค า ผู ข า ยต าม วิ ธี
ปฏิบัติงานเร่ือง การจัดหาและจัดซ้ือ
สินคา 

 ฝายจัดซ้ือรวมกับฝายกลยุทธองคกร จัดทํา
เกณฑข้ันตํ่าในการส่ังซ้ือสินคา และกําหนด
ขอยกเวนของสินคาที่ไมตองเปรียบเทียบราคา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซ้ือสินคาแลว 

 แจงใหพนักงานปฏิบัติตามวิธีการอยาเครงครัด 
เพื่อปองกันการทุจริต 

1.6 การสอบทานและปรับปรุงระเบียบ 
วิธีปฏิบัติงานของฝายจัดซ้ือ 

 ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของฝาย
จัดซ้ือไมไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับการทํางานในปจจุบัน 

 ฝายจัดซ้ือดําเนินการแกไข/ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานทุกฉบับ โดยนําข้ึนทะเบียนผูขายราย
ใหมและมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2557 เปนตนไป 

1.7 การประเมินผูขายรายใหม  กอน
บันทึกขอมูลผู ขายในฐานขอมูล
รายช่ือผูขาย 

 มีผูขายรายใหม จํานวน 27 ราย ที่ไม
พบหลักฐานวาไดผานการประเมิน
ผูขาย ซ่ึงไมเปนไปตามระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กําหนด 

 ฝายจัดซ้ือไดดําเนินการจัดทําใบประเมินผูขาย
รายใหมทุกราย 

 แจงใหพนักงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด เพื่อปองปนการซ้ือสินคาหรือ
บ ริการจาก ผู ขายที่ คุณสมบั ติ ไม ตรงตาม
มาตรฐานบริษัท 
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ประเด็นจากการตรวจสอบ TVSLระหวางวันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยดําเนินการ
ตรวจสอบ 3 กระบวนการหลัก 14 กระบวนการยอย เชนเดียวกับการตรวจสอบบริษัทในกลุม TFG ที่มีการดําเนินธุรกิจที่
ประเทศไทย 

สรุปรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการแกไขในประเด็นที่ตรวจพบของ TVSL ฉบับสมบูรณ (รายงานฉบับ 

ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 จัดทําโดยฝายตรวจสอบภายในของกลุมบริษัทฯ) มีดังนี้ 

เรื่องที่ดําเนินการติดตาม ประเด็นที่ตรวจพบ ผลการติดตาม 

1.  การ ติดตามผลการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใน
แตละกระบวนการทางธุรกิจ 

  สําหรับประเด็นขอตรวจพบในกระบวนการทาง
ธุรกิจทั้ง 3 กระบวนการหลักของTVSL นั้น 
บริษัทที่ปรึกษาพบขอตรวจสอบในกระบวนการ
ซ้ือถึงจายชําระเงิน รวมทั้งสิ้น 2 ขอ ซ่ึงขอตรวจ
พบดังกลาวมีระดับความสําคัญปานกลาง โดย
ไมพบขอตรวจพบที่มีระดับความสําคัญสูงทั้งนี้  

กระบวนการซ้ือถึงจายเงิน 

1.1 การ ติดตาม เอกสาร ใบขอ ซ้ื อ 
และรายการสั่งซ้ือและรับสินคา 

 
 ยังไมไดมีการกําหนดเลขที่เอกสารใบขอ

ซ้ือ และไมไดมีการจัดทําทะเบียนคุมเพื่อ
สอบทานความครบถ วนและความ
ถูกตองของเอกสารใบขอซ้ือ 

 ไมไดมีการจัดทําเอกสารยืนยันคําส่ังซ้ือ
กับผูขายเปนลายลักษณอักษร สําหรับ
รายการส่ังซ้ือที่มีมูลคาไมเกิน 10 ลาน
ดอง 

 ยังไมไดมีการจัดทําทะเบียนคุมเพื่อสอบ
ทานความครบถวนและถูกตองของ
รายการรับสินคาภายหลังจากที่ไดมีการ
สั่งซ้ือจากผูขาย 

 

 บริษัทฯ  ปรับเปล่ียนกระบวนการติดตาม
เอกสารใบขอซ้ือและรายการสั่ง ซ้ือ และรับ
สินคา ทั้งการกําหนดนโยบาย  ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 กําหนดใหมีกระบวนการและผูรับผิดชอบในการ
จัดทําทะเบียนคุมเอกสารใบเสนอซ้ือและ
รายการส่ังซ้ือสินคาเพื่อติดตามและสอบทาน
รายการขอซ้ือ สั่งซ้ือ และรับสินคา 

1.2 การจัดทําเอกสารใบส่ัง ซ้ือเพื่อ
ยืนยันรายการส่ังซ้ือกับผูขาย 

 วัตถุประสงคของการออกเอกสารใบส่ัง
ซ้ือ มีเพื่อขออนุมัติจายเงินจากผูมีอํานาจ 
ไมใชออกเพื่อขออนุมัติรายการซ้ือจากผูมี
อํานาจ และใชเปนหลักฐานในการยืนยัน
คําส่ังซ้ือกับผูขายแตอยางใด 

 แจงพนักงานใหทราบถึงวัตถุประสงคข้ันตอน
การจัดทําใบสั่งซ้ือเพื่อขออนุมัติซ้ือสินคาจากผู
มีอํานาจ และใชเพื่อยืนยันราคา ปริมาณ และ
วันที่ตองการสินคากับผูขาย  

จากสรุปรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการแกไขประเด็นที่ตรวจพบของกลุมบริษัทฯ รวม TVSL ฉบับลง
วันที่ 9 กันยายน 2557 สามารถสรุปไดวา ประเด็นตางๆ ที่ตรวจพบไดรับการแกไขแลว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป เห็นวา กลุมบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาและรับทราบถึง
ความคืบหนาของผลการติดตามในประเด็นตาง ๆ ที่ตรวจพบของกลุมบริษัทฯ แลว 
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นอกจากนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 7/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2558 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558  ไดมีการอนุมัติการวางระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม 
ตามขอเสนอแนะจาก บริษัทดีลอยททูชโธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด โดยรายการระหวางกันของผูบริหารระดับสูง 
กรรมการ หรือผูมีสวนเก่ียวของ และบริษัทในกลุมทั้งหมด ควรไดรับการพิจารณาหลีกเล่ียงที่จะไมปฏิบัติ ทั้งนี้ หากจะตองมี
การปฏิบัติจะตองระบุลักษณะและประเภทของรายการที่ตองดําเนินการเพื่อนํามาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติที่คํานึงถึงกลไก
การควบคุมภายในที่ดีและการกํากับดูแลที่เหมาะสม ภาพรวมของระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับการเขาทํา ซึ่งควร
นําไปวางระบบมีดังนี้ 

1. รายการใหกูยืมเงินของผูบริหารระดับสูง (รวมถึงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นจากกรรมการและผูมีสวนเก่ียวของ 
อื่นๆ) ตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ หากตองมีรายการ
ในกรณีที่สามารถปฏิบัติไดตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เชน การกูยืม
เงินจากผูบริหารระดับสูงหรือกรรมการ จะตองมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรที่ระบุถึงขั้นตอนการอนุมัติ การ
พิจารณาเร่ืองที่เก่ียวของ เชน การจัดทําสัญญา การกําหนดอัตราดอกเบี้ยและการติดตามชําระหน้ี ที่จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปและสามารถบังคับใชไดตามกฎหมาย 

2. รายการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนของกลุมบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทอื่นๆ จะตองไดรับการพิจารณาใน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัทฯในการตัดสินใจ
ลงทุนในดานตาง ๆ อยางไรก็ตาม หากเปนการลงทุนในหลักทรัพยแบบระยะยาวและมีมูลคาโครงการท่ีเกินกวาอํานาจ
อนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามระดับอํานาจอนุมัติที่ได
กําหนดไว รวมถึงกรณีที่มีการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพยภายใตหลักเกณฑที่ตองมีการขออนุมัติจากผูถือหุนจะตองมี
การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนที่เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพยดานตาง ๆ จะตองไดรับการสรุปผล
การลงทุน ผลประกอบการในปจจุบันของหลักทรัพยที่ลงทุนไปแลวหรือกําลังจะลงทุน แผนการลงทุนในขั้นตอไปและการ
วิเคราะหผลประโยชนที่จะไดรับทั้งในรายหลักทรัพยและภาพรวมของการลงทุนตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให
ความเห็นเปนรายไตรมาส 

3. รายการระหวางกัน และการดําเนินธุรกิจสวนตัวของผูบริหารระดับสูงตองไดรับการเปดเผยอยางครบถวน 
ตามหลักการเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อไมใหเกิดขอสงสัยตอผูถึอหุนในประเด็นเร่ืองการแขงขันทางธุรกิจที่
เปนประเภทเดียวกันกับบริษัทในกลุมทั้งหมด รวมถึงหากเปนธุรกรรมที่เปนเสมือนลูกคา หรือผูขายของบริษัทฯจะตองมี
เงื่อนไขการดําเนินธุรกิจที่เปนรูปแบบเดียวกันกับลูกคาและผูขายรายอื่นของบริษัทฯ 

4. รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ระหวางกลุมบริษัทในเครือและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จะตองผาน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ หากเปนการกูยืมเงินกันระหวางกลุมบริษัทฯ
ในเครือดวยกัน และ/หรือ บุคคลที่เก่ียวโยงกัน จะตองมีการจัดทําหนังสือสัญญาการกูยืมเงินใหครบถวนตามขอกําหนดของ
กฎหมายและมีการลงนามในสัญญาอยางครบถวน อยางไรก็ตาม หากเปนการใหเงินชวยเหลือแกเกษตรกรซึ่งเปนคูสัญญา
การเกษตรแบบพันธะสัญญา อันเนื่องมาจากความคลาดเคล่ือนจากการกําหนดเงื่อนไขในระหวางการทําสัญญา ซึ่งสงผล
ใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอนและอยูในวิสัยที่กลุมบริษัทฯในเครือสามารถสนับสนุนการชวยเหลือไดโดยไมถือเปนการ
กูยืมเงิน เชน การลดอัตราดอกเบ้ีย การใหเงินชวยเหลือในลักษณะเงินสนับสนุนดานคาใชจายตาง ๆ การปรับราคารับซื้อ 
หรือ การปรับโครงสรางหนี้ ตองมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายการใหความ
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ชวยเหลือเปนคร้ังคราว ซึ่งขอสรุปนโยบายการใหความชวยเหลือตองผานความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ทุกคร้ังกอนดําเนินการ 

5. รายการทั้งหมดที่มีการดําเนินการไมวากรณีใด ๆ ตองไดรับการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะเอกสาร
สัญญาและเอกสารประกอบท่ีสําคัญตองไดรับการรวบรวม จัดเก็บและดําเนินการลงนามในจุดตาง ๆ อยางครบถวน รวมถึง
บันทึกรายการในระบบบัญชีของบริษัทที่เก่ียวของทั้งหมดอยางครบถวน และไดรับการเปดเผยอยางเหมาะสมและโปรงใส 
เพื่อใหสามารถติดตามรายการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางครบถวน 

13.2.2  ขอสังเกตจากฝายตรวจสอบภายในของ บมจ. ไทยฟูดสกรุป 

จากที่ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดทําการสอบทานระบบงานขายและสินเช่ือ โรงผลิตอาหารสัตว ที่ต้ังอยู
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยเขาสอบ
ทานคร้ังแรก ในชวงวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2557และดําเนินการเขาตรวจติดตามผลการปรับปรุงรวมทั้ง
ส้ิน 3 คร้ัง สําหรับกระบวนการขายและสินเช่ือ โรงผลิตอาหารสัตว นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในไดทําการดําเนินการ
ตรวจติดตามผลการปรับปรุงจากประเด็นการตรวจสอบภายในของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ทั้ง
บริษัทในไทย และเวียดนามเพิ่มเติม อีก 1 คร้ัง ตามรายงานสรุปผลการตรวจติดตามซึ่งจัดทําโดยฝายตรวจสอบภายในของ
กลุมบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2557 ทั้งนี้ ทางฝายตรวจสอบภายใน มีขอสังเกต การดําเนินการของ บริษทัฯ และ
สรุปผลการติดตาม เปนดังนี้ 

เรื่องที่ดําเนินการติดตาม ประเด็นที่ตรวจพบ ผลการติดตาม 

1.   กา ร ติ ดตามผลกา รพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน แต
ละกระบวนการทางธุรกิจ 

  สําหรับประเด็นขอตรวจพบในกระบวนการ
ร ะ บ บ ง า น ข า ย แ ล ะ สิ น เ ช่ื อ นั้ น  บ ริ ษั ท  
ที่ปรึกษาพบขอตรวจสอบ รวมท้ังสิ้น 10 ขอ ซ่ึง
ประกอบดวยขอตรวจพบที่มีระดับความสําคัญ
สูงจํานวน 2 ขอ ระดับปานกลางจํานวน 8 ขอ  

1.1 การใหสวนลดกับลูกคากอนไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
(ระดับความสําคัญสูง) 

 พบการใหสวนลดการคากับลูกคา 3 
ราย กอนเอกสารการขอสวนลด ไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจ 

 ไดดําเนินการใหผูมีอํานาจอนุมัติเรียบรอย  

 สําหรับรอบถัดไป บริษัทฯ กําหนดใหฝายขาย
ตองสงเอกสารใหผูมีอํานาจอนุมัติกอนทุกคร้ัง  

1.2 การลงนามรับทราบของลูกคาใน
เอกสารที่เก่ียวของกับการรับสวนลด
ผลประโยชน หรือเงินตัดเปาการขาย
ลูกคา(ระดับความสําคัญสูง) 

 เอกสารที่เก่ียวของกับการรับสวนลด
ผลประโยชน หรือเงินตัดเปาการขาย
ลูกคา ไมมีการลงนามรับทราบจาก
ลูกคาวาจะไดรับและใชสิทธินั้น 

 ไดดําเนินการแลวโดยกําหนดใหพนักงานตอง
จัดทําเอกสารสิทธิผลประโยชนสวนลดเงินตัด
เปาการขาย เพื่อใหลูกคาดําเนินการรับทราบ 

 

1.3 การควบคุมการติดตามการจายชําระ
หนี้ ซ่ึงเปนลูกคาที่รับซ้ือวัตถุดิบจาก
บริษัทฯ 

 ลูกหนี้บางราย  ไมพบเอกสารแจ ง
ติดตามหนี้ เนื่องจากลูกคาซ้ือวัตถุดิบ
จากบ ริษั ท ฯ  ผ านฝ า ย จั ด ซ้ื อ เป น
ผูดําเนินการ 

 ปจจุบันไดรับการแกไขแลว โดยมอบหมายให
หัวหนาฝายสินเช่ือเปนผูติดตามหนี้ และรายงาน
ใหผูบริหารรับทราบอยางตอเนื่อง  

1.4 การปรับปรุงการติดตามกรณี
หลักประกัน Bank Guarantee 
หมดอายุ 

 พบลูกค าที่ ขอยกเลิกการใช  Bank 
Guarantee และถูกลดวงเงินเครดิตแลว 
แต ยั ง ค งมี ยอด ซ้ื อ -ขาย กับบ ริษั ท
ตามปกติ 

 สําหรับลูกคาเครดิตที่ไมมีการนําหลักทรัพยมา
คํ้าประกัน บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการซ้ือขาย
เปนเงินสด 

 ฝ าย สิน เ ช่ื อ ได ดํ า เนิ นกา ร จัดทํ าสมุ ด คุม
หลั ก ป ร ะ กั น เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร ติ ด ต ามอ า ยุ
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เรื่องที่ดําเนินการติดตาม ประเด็นที่ตรวจพบ ผลการติดตาม 

หลักประกัน และแจงฝายที่เก่ียวของใหรับทราบ
ลวงหนากอนหลักประกันหมดอายุ 30 วัน 

 ปจจุบันไดรับการแกไขแลว 

1.5 การพิจารณาปรับปรุงระบบการ
ติดตามทวงถามยอดหนี้คางชําระให
มีความเหมาะสม 

 ฝายสินเช่ือ ที่ดําเนินการติดตามทวง
ถามยอดหนี้คางชําระ ไมไดทําจดหมาย
ติดตามทวงถามกับลูกคาโดยตรง 

 กําหนดหลักเกณฑใหมีการติดตามลูกหนี้เปน
ระยะ และประสานงานกับฝายกฎหมายในกรณี
ที่ลูกหนี้มีการผิดนัดชําระ นอกจากน้ี ฝายสินเช่ือ
จะจัดทําหนังสือยืนยันยอดคางชําระ และแจงไป
ยังลูกคา ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

1.6 การลงนามในเอกสาร ใบสงสินคา/
ใบแจงหนี้จําหนายอาหารสัตว  

 การลงนามในเอกสาร ใบสงของ/ใบแจง
หนี้จําหนายอาหารสัตว พบวา มีบุคคล
ที่สามารถลงนามไดหลายคน ซ่ึงเปน
บุ ค ค ล ที่ ไ ม มี ค ว า ม เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ
ระบบงานขาย  

 ปจจุบันได รับการแกไขแลว  โดยทําเ ร่ืองให 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย/หัวหนาแผนกธุรกิจ
การขาย ลงนามในเอกสารใบสงของ/ใบแจงหนี้ 
ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 

1.7 การพิจารณากําหนดระยะเวลาการ
ใหสวนลดราคาพิเศษแกลูกคาอยาง
เหมาะสม 

 พบการใหสวนลดแกลูกคาจํานวน 38 
ราย ที่ไมไดมีการระบุระยะเวลาในการ
ใหสวนลด หรือระบุระยะเวลาสิ้นสุด
เปน จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

 กําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและส้ินสุดใหชัดเจน ใน
การขออนุมัติสวนลดของลูกคาแตละราย และ
นําส งใหผูบ ริหารที่มีอํ านาจลงนามอนุมั ติ
เรียบรอยแลว  

 จะจัดใหมีการสอบทานขอมูลทุก ๆ 3 เดือน 

1.8 การจายชําระคาสินคา ของลูกคาไม
ตรงตามเงื่อนไขการจายชําระท่ี
บริษัทฯ กําหนด 

 ลูกคาเครดิตไมไดจายชําระเงินตาม
เงื่อนไขที่กําหนด โดยจากการสุมสอบ
ทาน จํานวน 52 รายการ พบวามีการ
ชําระดวยเงินสด 9 รายการ เงินโอน 28 
รายการ และเช็ค 15 รายการ 

 จัดทํา Pay-in ระบบCash management สง
มอบใหลูกคา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในการรับชําระเงิน โดยเร่ิมมี
รายการจายชําระคาสินคาผานระบบดังกลาว
แลวในเดือนสิงหาคม 2557 

1.9   การปรับปรุงระบบการจัดสงใบเสร็จ 
รับเงินใหลูกคา 

 พบลูกคาบางรายยังไมไดรับเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินที่ไดมีการชําระเงินใหกับ
บริษัทฯ หรือบางรายไดรับลาชา 

 ฝายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จัดทํา “รายงานเอกสารสงไปรษณีย” ลงนาม
ตรวจสอบโดย ผูจัดการฝายบัญชี โรงอาหาร
สัตว และจัดเก็บเอกสารดังกลาวแนบชุดกับ
สําเนาใบเสร็จรับเงินที่ชําระคาไปรษณียในแตละ
สัปดาห  

1.10 การพิจารณาปรับปรุงการทํางาน
ไมใหเจาหนาที่ธุรการฝายขาย
สามารถปรับแกราคาขายในระบบ 
SAP ได 

 พบวาเจาหนาที่ธุรการสามารถปรับแก
ราคาสินคา เมื่อออกเอกสารใบสั่งขาย
ในระบบ SAP ได  

 มีการล็อคระบบไมใหทําการปรับปรุงราคาขาย
และสวนลดการคาแลว 

13.2.3 ขอสังเกตของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 
2556 ซึ่งเปนพื้นฐานในการออกแบบวิธีการตรวจสอบและนําวิธีการไปปฏิบัติเพื่อใหกระบวนการตรวจสอบนั้นเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่ไดประเมินไวที่เก่ียวของ
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กับการสอบบัญชี เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งทางสํานักงาน
ผูสอบบัญชีมิไดทําความเขาใจและประเมินระบบการควบคุมที่เก่ียวของกับรายงานทางการเงินทั้งหมด จึงมิอาจช้ีใหเห็นถึง
จุดออนทั้งหมดท่ีอาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในไดจากการประเมินขางตน โดยผูสอบบัญชีไดมีขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะสําหรับกระบวนการตางๆ ทั้งส้ิน 7 กระบวนการ ดังนี้ 1) กระบวนการปรับปรุงทางบัญชี 2) กระบวนการสินคา
คงเหลือและกระบวนการผลิต 3) กระบวนการจัดซื้อและการจายเงิน 4) กระบวนการขายและชําระเงิน 5) กระบวนการจาย
เงินเดือน 6) กระบวนการสินทรัพยถาวร 7) กระบวนการอื่นๆ ทั้งนี้ขอสังเกตและรายละเอียดการดําเนินการปรับปรุงที่ผานมา
ของบริษัทฯ สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 

ขอสังเกต / 
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
ความเห็นผูบริหาร 

การดําเนินการปรับปรุงของกลุมบริษัทฯ 
กระบวนการปรับปรุงทางบัญช ี  รายการปรับปรุงทางบัญชีในสมุด

รายวันทั่วไปไมไดตรวจเช็คและไดรับ
การอนุมัติจากบุคคลผูมีอํานาจ 

 การลงลายมือช่ือของผูตรวจเช็คและ
อนุมัติในใบสําคัญทั่วไปไมเปนปจจุบัน
และไมทราบแน ชัดถึ งอํ านาจของ
ผูอนุมัติรายการปรับปรุง 

 การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไมครบถวน 

 บริษัทฯ  ได จัดทําเอกสารอยางเปนทางการ 
(memo) เพื่อมอบหมายการอนุมั ติรายการ
ปรับปรุงทางบัญชี 

 รายการปรับปรุงทางบัญชีไดรับการอนุมัติจาก
ผูจัดการแผนกหรือผูจัดการฝายที่ดูแลงบการเงิน
แตละบริษัทฯ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 บริษัทฯ  ได จัดใหมีใบปะสรุปหนาแฟมเพื่อ
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร  โดย
ปรับปรุงพรอมจัดใหมีรายละเอียดประกอบ 

กระบวนการ สินค าคง เห ลือและ
กระบวนการผลิต 

 ไมมีการลงลายมือช่ือของผูอนุมัติการ
เบิกยา และอาหารสําหรับการนําไปใช
ในการเลี้ยงลูกไกและลูกสุกร รวมทั้งไม
มีการกําหนดระดับการอนุมัติในจํานวน
เงินที่แตกตางกัน 

 ไมมีการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุ
สินคาคงเหลือประเภทยา และวัคซีน 

 บริษัทฯ ไดจัดทํากระบวนการควบคุม โดยจัดทํา
ลําดับรายช่ือผูมีอํานาจในการอนุมัติรายการเบิก
ยาและอาหาร  ตามจํานวนเงิน  และมีการ
ตรวจสอบโดยผูมีอํานาจทุกคร้ัง 

 บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานวิเคราะหอายุสินคา
คงเหลือและทําการสอบทานการต้ังสํารองสินคา
เสียหายหรือทําการทําลายตามความเหมาะสม 

กระบวนการจัดซ้ือและการจายเงิน  ไมมีการจัดทําเอกสารการรับสินคาที่มี
เลขที่เอกสารเรียงตามลําดับกํากับไว
และไมมีการตรวจสอบใบส่ังซ้ือที่ยัง
ไมได รับสินคาหรือยังได รับสินคาไม
ครบถวน 

 ไมมีการจัดทําต๋ัวสัญญาใชเงินของเงิน
กูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ
กันใหทันตอเวลา 

 ไมทําการคํานวณดอกเบี้ยจายของเงิน
กูยืมจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของ
กันใหทันตอเวลา 

 ในปลายเดือนเมษายน ของป  2557 มี
การอนุมัติการจาย incentive สําหรับ
ผลการ เ ล้ี ย ง สุก รของป  2 5 5 6  ซ่ึ ง
คาใชจายคางจายดังกลาวมีการบันทึก
บัญชีไมครบถวน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดใหใชใบรับสินคา ที่มีการเรียง
เลขที่เอกสารไวลวงหนา และกําหนดใหมีการ
สอบทานอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯ ไดจัดทําต๋ัวสัญญาใชเงินของเงินกูยืม
จากบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันทันทีที่มี
รายการ ต้ังแตเดือนมกราคม 2557 

 บริษัทฯ กําหนดใหมีการคํานวณดอกเบ้ียจาย
ของเงินกูยืมระหวางกันทุกๆส้ินเดือน ต้ังแต
เดือน มีนาคม 2557 

 บริษัทฯ กําหนดใหมีการสอบทานความครบถวน
ของการบันทึกคาใชจายคางจายตางๆอยาง
ทันเวลาสําหรับทุกๆรอบของการปดบัญชี และมี
การสอบทานทุกไตรมาส ต้ังแตไตรมาสแรกของ
ป 2557 



บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2.3.13 หนา 9 

ขอสังเกต / 
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี 

ประเด็นที่ตรวจพบ 
ความเห็นผูบริหาร 

การดําเนินการปรับปรุงของกลุมบริษัทฯ 
กระบวนการขายและชําระเงิน  ราคาขายสินค าที่ ขายใหกิ จการที่

เ ก่ียวของกันแตกตางจากราคาขาย
ใหแกบุคคลภายนอก  

 ไมมีการคํานวณดอกเบี้ยรับของเงินให
กูยืมแกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน
ใหทันตอเวลา 

 บริษัทฯ ไดทําการกําหนดราคาขายดวยวิธีการ 
Mark up จากตนทุนผลิตสินคา ทั้งสินคาที่ขาย
ภายในและภายนอกกลุม โดยมีรายละเอียดและ
เหตุผลสนับสนุนการคิดราคาดังกลาว ซ่ึงจัดทํา
ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2557  

 บริษัทฯ ไดทําการคํานวณดอกเบ้ียรับของเงินให
กูยืมแกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันใหทันตอ
เวลา โดยใหฝายการเงินและฝายบัญชีบันทึกให
ครบถวนเปนรายเดือน 

กระบวนการจายเงินเดือน  ไม ได จัดทํ า รายงาน วิ เคราะหการ
เปล่ียนแปลงของเงินเดือนพนักงานใน
แตละเดือน  

 ไมมีการสอบทานทะเบียนการจาย
เงินเดือนโดยผูมีอํานาจอยางเหมาะสม 

 คาทํางานลวงเวลาที่จายใหแกพนักงาน
ฝ า ย ผ ลิ ต ไ ม เ ป น ไ ปต าม เ อ กส า ร
รายละเอียดการจายคาลวงเวลาท่ีไดรับ
อนุมัติจากฝายบริหาร 

 มีการจายเงินเดือนและคาลวงเวลา
ใหแกพนักงานบางรายเปนเงินสดโดย
ไมผ านบัญชี เงินฝากธนาคารของ
พนักงาน 

 บริษัทฯ  ได จัดทํารายงานการวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงของเงินเดือนพนักงาน ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2557 

 บริษัทฯ มีการกําหนดใหมีผูอนุมัติและตรวจสอบ
ทะเบียนการจายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงมีการ
สอบทานการจายคาลวงเวลาใหเปนไปตาม
อัตราที่ผูบริหารกําหนด ทั้งนี้ การจายเงินเดือน
และคาลวงเวลาจะทําการจายผานบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของพนักงานเทานั้น  ต้ังแต วันที่  1 
มกราคม 2557 

กระบวนการสินทรัพยถาวร   ไมมีนโยบายในการตรวจนับสินทรัพย
ถาวร 

 ไมไดพิจารณาถึงมูลคาคงเหลือของ
สินทรัพยซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนด
ของมาตรฐานการบัญชี 

 ฝายทรัพยสินของบริษัทฯ ไดมีแผนงานและได
ทําการตรวจสอบทรัพยสินอยางเปนระบบ ต้ังแต
ชวงไตรมาส 4 ของป 2556 โดยการตรวจนับ
ทรัพยสินจากทางบริษัทฯ จะเสร็จสิ้นในป 2557 

 บริษัทฯ กําหนดใหสินทรัพยใหมที่เพิ่มข้ึนต้ังแต
ป 2557 เปนตนไปจะมีการพิจารณามูลคา
คงเหลือที่เหมาะสม 

กระบวนการอ่ืนๆ  ไมมีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
พิจารณาวาบุคคลหรือกิจการใดเปน
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 แผนกบัญชีไมไดจัดทํารายละเอียดเงิน
กูยืมจากบุคคลภายนอกตามวงเงินกูที่มี
ยอดตรงกันกับบัญชีแยกประเภท  

 ไมมี การสอบทานการปฏิ บั ติตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาเงินกูยืม 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการพิจารณาวา
บุคคลหรือกิจการใดเปนบุคคลหรือกิจการที่
เ ก่ียวของกับกลุมบริษัทฯ   ใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และไดมีการ
มอบหมายทีมงานใหสอบทานรายการที่เขาขาย
รายการที่เก่ียวของต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2557 

 บริษัทฯ  ได จัดทํารายละเอียดเงินกูยืมจาก
บุคคลภายนอกแยกตามวงเงินกูรวมทั้งทําการ
สอบทานคาใชจายจากดอกเบ้ียเงินกูยืมและ
คาธรรมเนียมตางๆที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 
โดยจัดทําทุกส้ินเดือน ต้ังแตเดือนมกราคม 
2557 

 บริษัทฯ ไดสอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ระบุไวในสัญญาเงินกูยืมอยางสม่ําเสมอ โดย
ปจจุบันฝายการเงินบริษัทฯ ไดรับการผอนผัน
กับธนาคารในเงื่อนไขที่ทําใหผิดสัญญา รวมท้ัง
พิจารณาเพิ่มทุนในบริษัทยอยแลว 
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13.3 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คร้ังที่ 1/2557 ไดแตงต้ัง คุณศรรณ  
ทองประเสริฐ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในบริษัทฯ เนื่องจากคุณศรรณ ทองประเสริฐ มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป และมีใบรับรองการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สากล (Certified Internal Auditor: CIA) และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงมีความเห็นวา  
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ  

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย ผูดํารงตําแหนง หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

2) ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยททูช
โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด ซึ่งมีประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง ให
ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอสังเกต ความเห็น 
และขอเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และสําเนารายงานตอผูบริหาร ซึ่งที่ผานมา 
ผูบริหารไดใหความสําคัญ และบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด โดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดทําหนาที่ประสานงานกับผูตรวจสอบท่ีวาจางจาก
หนวยงานภายนอกดวย 

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในจาก
หนวยงานภายนอกของบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก ปรากฏในเอกสารแนบ 3 


