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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่านจากทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงาน
ก.ล.ต. (ตามเอกสารแนบ 3) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมี
ระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมและเพี ย งพอ ทั้ ง นี้ ที่ ผ่ า นมาการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว จะอยู่ ภายใต้ ก ารพิ จ ารณาถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว
โดยการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเรื่องการกากับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้นด้วย
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13.2 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสาหรับงวดบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงิน
ระหว่างกาลในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในทางด้านบัญชีและการเงินของ
ผู้สอบบัญชีฉบับล่าสุด ซึ่งมีประเด็นดังนี้
ลาดับ GTB GTI GE
สิ่งที่พบ
1   - - การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างโดยวิธี
อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ พบว่า
1. พบว่าบริษัท มีการจัดทารายละเอียดที่มา
ของประมาณการต้นทุนเริ่มแรกตามสัญญา
แต่ไม่ได้กาหนดรูปแบบเดียวกันเพื่อให้
ตรวจสอบได้ง่าย ทาให้พบบางสัญญา ใช้
เวลามากในการตรวจสอบที่มาของต้นทุน
เริ่มแรก
2. พบว่าบริษัท มีผู้สอบทานรายงานต้นทุน
ประมาณการและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตาม
สัญญาและมีการทบทวนประมาณการ
ต้นทุน ณ วันสิ้นงวดแล้ว แต่พบบางสัญญา
มีการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับ
ต้นทุนประมาณการไม่ถูกต้องและได้แก้ไข
ให้ถูกต้องภายหลัง เช่น พบว่ารายการที่
แสดงต้นทุนจ่ายจริงมากกว่าประมาณการ
ต้นทุน แต่ภายหลังมีแก้ไขการจัดประเภท
ประมาณการต้นทุนใหม่และการทบทวน
ประมาณการใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงต้นทุน
โดยรวมของโครงการจากงวดก่อน

ผลกระทบ
- การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง โดย
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จ ที่
ประมาณการเปลี่ยนแปลงมากแม้มี
เหตุผลสนับสนุนแต่ขาดระบบการจัดทา
งบประมาณและรายงานภายในอาจถูก
พิจารณาว่าบริษัทไม่สามารถประมาณ
ผลงานของงานก่อสร้างตามสัญญาได้
อย่างน่าเชื่อถือ
- โครงการที่มีความคืบหน้าของงาน
พอสมควร แต่กิจการทบทวนประมาณ
การต้นทุนการก่อสร้างเท่าเดิม โดยแจ้ง
ว่า ผลสุดท้าย จะสามารถควบคุมต้นทุน
การก่อสร้างที่จ่ายจริงทั้งหมด ได้ตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกนั้น อาจมี
ผลต่างในงวดสุดท้ายที่งานแล้วเสร็จ
อย่างที่มีสาระสาคัญได้
- ไม่สามารถสอบทานต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ว่าเป็นไปตามประมาณการที่กาหนดไว้
หรือไม่ และไม่สามารถควบคุมเวลาให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่วางแผนไว้
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ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร
- การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างโดย - บริษัทมีการแบ่งลักษณะงานตามสายงาน ซึ่งแต่
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทาเสร็จควรมี
ละสายงานมีการดาเนินการที่หลากหลายและ
ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ
แตกต่างกัน โดยบริษัทได้มีการจัดทาประมาณ
การจัดทางบประมาณและการรายงาน
การต้นทุนเริ่มแรกตามสัญญาตามสายงานของ
ภายในและควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้
ตนเองในแต่ละงาน แต่ไม่ได้มีการกาหนดรูปแบบ
อยู่ระดับที่กาหนดและยอมรับได้ จะทา
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้จัดทา
ให้พิจารณาว่าบริษัทสามารถประมาณ
การประมาณการต้นทุนเริ่มแรกตามสัญญา โดย
ผลงานของงานก่อสร้างตามสัญญาได้
อ้างอิงจาก COST CODE ที่กาหนดขึ้นมา
อย่างน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีหาก
เพื่อให้ทุกโครงการมีการประมาณการต้นทุน
ประมาณการเปลี่ยนแปลงมากและมี
เริ่มแรกเป็นระบบเดียวกัน ทาให้การตรวจสอบ
เหตุผลสนับสนุน
ที่มาของต้นทุนสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึน้
- จัดให้มีหน่วยงานที่ต้องติดตามดู
- บริษัทได้มีการกาหนดให้แต่ละหน่วยงาน ทาการ
ประมาณการต้นทุนในระบบอย่าง
วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับ
เพียงพอเพื่อไม่ให้รายการที่ขอซื้อ (PO)
ต้นทุนประมาณการ จนถึงจบโครงการ โดยจะมี
เกินกว่าที่ประมาณการไว้
ผู้สอบทานและอนุมัติก่อนที่จะส่งให้กับฝ่ายบัญชี
- ควรจะมีผู้ที่สามารถชี้แจงต้นทุนที่
ต้นทุน ในขณะเดียวกันได้กาหนดให้มีหน่วยงาน
ประมาณการไว้กับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นใน ที่ติดตามดูประมาณการต้นทุนในระบบ
ระบบโปรแกรมที่ใช้เพื่อลดเวลาใน
MANGO พร้อมทั้งเป็นผู้ชี้แจงต้นทุนที่ประมาณ
กระบวนการสอบทาน
การไว้กับต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระบบ MANGO
ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
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ลาดับ GTB GTI GE
สิ่งที่พบ
2  - - - ในปี 2558 ยังพบว่าบริษัทไม่มีการจัดทาใบ
รับสินค้าในกรณีที่ส่งสินค้าไปที่ Site งาน

3

 -

ผลกระทบ
ข้อเสนอแนะ
- ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดีในการ - บริษัทควรจัดทาใบรับสินค้าทุกครั้งที่มี
ตรวจรับสินค้าที่ Site งาน เพื่อให้มีการ
การรับสินค้า เพราะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ตรวจรับสินค้าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
จะทาให้สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ทันที
ตกลงกัน
- หากสินค้าเกิดชารุดเสียหายหรือสูญ
หาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง
กัน จะติดตามสาเหตุและผู้รับผิดชอบได้
ยาก

- - ในการสารวจเนื้องานที่ได้ทาแล้ว โดยวิศวกร - ไม่สามารถสอบทานเปรียบเทียบเนื้อ
ผู้ควบคุมงานของบริษัท พบว่า บางโครงการ
งานที่ทาไปแล้ว กับอัตราส่วน
ไม่มีรูปภาพประกอบ Progress ของวิศวกร
ความสาเร็จของงานที่บันทึกในงบ
การเงิน
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- ควรจัดทา Progress ของวิศวกรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกโครงการ

ความเห็นของผู้บริหาร
- บริษัทได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะทันที โดย
การกาหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานเมื่อได้รับ
เอกสารกากับภาษี / ใบรับสินค้า / ใบรับงาน จะ
เซ็นกากับก่อนที่จะส่งให้กับฝ่ายจัดซื้อ และฝ่าย
จัดซื้อจะดาเนินการบันทึกในระบบ MANGO
และจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี หากมีการเซ็นรับของ
แทน เจ้าของงานจะมีการเซ็นกากับอีกครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับของแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้
ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทได้กาชับทุกหน่วยงานต้องแนบรูปถ่าย
พร้อมขั้นความสาเร็จ Progress ทุกโครงการ
นาส่งให้กับฝ่ายบัญชีต้นทุนเพื่อทาการ
ตรวจสอบทุกโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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13.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด เข้าทาหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด มี นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (รายละเอียดประวัติผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า บริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ตั้งแต่ ปี 2556 โดยผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้า Overview ทุกระบบในช่วงต้นของการเข้าตรวจสอบภายในแล้ว และได้มีการจัดทาแผนงานตรวจสอบประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ รวมถึงประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อจัดทารายงานการตรวจสอบภายในสาหรับนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตร
มาส ทั้งนี้ ได้มีการจัดทารายงานการตรวจสอบภายในมาแล้วทั้งสิ้นจานวน 10 ฉบับ โดยรายงานตรวจสอบภายในฉบับล่าสุด คือ ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2558 ซึ่งได้นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 พบประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ดังนี้
ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
ผลกระทบ
ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อมจากการตรวจสอบครั้งก่อน
1. ในการจัดเก็บ Material ที่ซื้อเข้า Job แต่ ทาให้ไม่สามารถทราบได้วา่ Material
ไม่ได้มีทะเบียนคุมรายละเอียดและจานวน ที่ฝากเก็บในคลังและนอกคลังมีความ
ของ Material ดังกล่าวในระบบ Mango ทั้ง ครบถ้วนสูญหายไปหรือไม่
ที่คลังสินค้าระยองและบางพลี

ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

คาชี้แจงจากผู้บริหาร

ควรจัดทาทะเบียนคุมรายละเอียดและจานวนของ
Material ที่ซื้อเข้า Job ในระบบ Mango (Direct Job),
ทาป้ายบ่งชีว้ ่าเป็น Material ของ Job ใด และเมื่อ
ต้องการใช้ให้ลงชื่อเบิกของฝากจากทะเบียนคุม

บริษัทรับทราบและดาเนินการแก้ไขทันที โดย
มอบหมายให้หัวหน้าคลังสินค้าทั้ง 2 แห่งจัดทา
ทะเบียนคุม material ป้ายบ่งชี้ และกาชับให้ผู้
ขอเบิกของลงชื่อในทะเบียนดังกล่าวทุกครั้ง
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