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13.

การควบคุมภายใน

13.1

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน
เขารวมประชุม ไดพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ 5 สวน ไดแก การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5
13.2

การควบคุมภายในโดยบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

13.2.1 การติดตามการควบคุมภายใน
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจางให PwC ติดตามระบบควบคุมภายใน ในระหวางวันที่ 21 เมษายน 2557 ถึง 23 พฤษภาคม
2557 ในเรื่องที่สําคัญ 4 เรื่องหลัก สรุปรายละเอียดไดดังนี้
1) การสอบทานนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต (Emergency Cash)
บริษัทฯ ไดมีการจัดทํานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต ซึ่งสอดคลองตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น PwC ไมพบประเด็นที่มีสาระสําคัญจากการสอบทาน
2) การสอบทานนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย (Investment Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายและขั้น ตอนการปฏิ บัติงานการลงทุนในธุรกิ จและหลักทรั พยของบริษัท ฯ ซึ่งครอบคลุมถึ ง
บริษัทยอยดวย ดังนั้น PwC ไมพบประเด็นที่มีสาระสําคัญ
3) การสอบทานนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ซึ่งครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ คือ นโยบายการ
ทํารายการระหวางกัน ขอบเขตอํานาจและการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกัน ขอมูลที่ตองนําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน นิยามบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงซึ่งรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง ดังนั้น PwC ไมพบประเด็นที่มีสาระสําคัญจาก
การสอบทาน
4) การสอบทานบทบาทหนาที่และขอบเขตงานของสวนการเงิน (Treasury)
การสอบทานสวนการเงิน ทาง PwC ไดมีการสอบทานในสวนการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอีก 2 บริษัทคือ
บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด (“BAH”) และ บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด (“PGGS”) พบวา
ไดมีการแบงแยกขอบเขตงานสว นการเงิ นอย างชั ดเจนระหว างแตละบริษั ท โดยบริษั ท การบิ นกรุ งเทพ จากั ด
(มหาชน) ไดมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร สําหรับบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง
จํากัด และบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด นั้นไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบสวนการเงิน รวมถึงผูมี
อํานาจอนุมัติ แตไมไดมีการจัดทําเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากมีพนักงานเพียง 1-3 คนในแตละบริษัท ดังนั้น
PwC จึงไมพบประเด็นที่มีสาระสําคัญจากการสอบทาน

สวนที่ 2 หนา 246

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

13.2.2 การจัดทํารายงานความเสี่ยง (Corporate Risk Profile Report)
บริษัทฯ ไดวาจาง PwC ใหจัดทํารายงานความเสี่ยงองคกร โดยมีการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และตอมา
ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมกับผูบริหารทุกทานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เพื่อจัดทํารายงาน
ความเสี่ยงองคกร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบเรื่องการควบคุมภายใน ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สามารถสรุป
สาระความเสี่ยงองคกร ไดมีการประเมินระดับความเสี่ยงนั้นๆ โดยที่มีความเสี่ยงที่จําเปนตองไดรับการบริหารจัดการโดยทันทีซึ่ง
เกี่ยวของกับการแขงขันในการดําเนินธุรกิจและการจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัทฯ อยูในระหวางการจัดทําสรุปความเสี่ยงที่สําคัญ (Corporate risk profile) และการควบคุมตางๆ ซึ่งไดจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีผูบริหารทุกทานเขารวม โดยบริษัทฯ ไดจัดทําความเสี่ยงที่สําคัญๆ ทั้งหมดเปนสวนใหญ
แลว และบริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําในสวนเหลือเพิ่มเติม และจะสื่อสารใหบุคลากรบริษัทฯ และบริษัทยอยรับทราบตอไป
13.2.3 การสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด
บริษัทฯ ไดวาจาง PwC ในการสอบทานการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสอบทานและให
คําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมภายในเงินสด ประกอบดวยเงินสดในมือ เงินสดยอย เงินทดรองจาย และเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ ในขอบเขตการตรวจสอบมีระบบการควบคุมภายในเงินสดอยางเพียงพอตามหลักการควบคุมภายใน
สากลของ COSO มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยมีบทสรุปการสอบทาน ดังนี้
ขอบเขตงานประกอบดวย 3 งานหลัก ดังนี้
1. การสอบทานความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเงินสด
2. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินสด
3. การสอบทานความครบถวนและมีอยูจริงของเงินสด ณ วันที่ทําการตรวจสอบ
โดยครอบคลุมบริษัทฯ และสถานที่เก็บเงินสดดังตอไปนี้
1. บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“การบินกรุงเทพ”) โดยครอบคลุมเงินสดตามสถานที่ดังตอไปนี้
• กรุงเทพฯ – สํานักงานใหญ
• กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
• กรุงเทพฯ – ดอนเมือง
• เกาะสมุย
• พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
• ยางกุง ประเทศพมา
2. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด (“BFS”)
3. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (“BAC”)
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การปฏิบัติงานในโครงการนี้ประกอบดวยวิธีการดังตอไปนี้
• การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
• การสอบทานนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่จัดทําเปนลายลักษณอักษร
• การสุมสอบทานรายการเกี่ยวกับเงินสดตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2557
• สุมตรวจนับเงินสดในสถานที่ตางๆ ของบริษัทฯ ในชวง 4-8 สิงหาคม 2557 และเปรียบเทียบยอดที่นบั ไดกับ
ที่บันทึกในบัญชี โดยครอบคลุมเงินสดที่จัดเก็บตามสถานที่ดังตอไปนี้
- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ – สํานักงานใหญ
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ – ดอนเมือง
เกาะสมุย
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ยางกุง ประเทศพมา
- บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด (BFS)
- บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (BAC)
• การรายงานผลการสอบทานและใหคําแนะนําในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของโครงการนี้ อยูระหวางวันที่ 4 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 และ PwC ไดนําเสนอผลการสอบทานตอ
ผูบริหารและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เปนระยะกอนออกรายงาน โดยมีผลสรุป ณ วันที่รายงานวา ผูบริหารของบริษัทฯ
ไดพยายามปรับปรุงนโยบายและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการควบคุมภายใน
สากลของ COSO ซึ่งเรื่องที่ผูบริหารไดปรับปรุงแลวเกี่ยวกับการควบคุมภายในของเงินสด ประกอบดวย
•
•

การปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติดานการเงินของการบินกรุงเทพ ใหมีการกระจายอํานาจและสอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของผูอนุมัติ โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของการบินกรุงเทพเพิ่มอีกหนึ่งทาน รวมเปน 4 ทาน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม
2557 เพื่อใหสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานและการอนุมัติเรื่องตางๆไดอยางรัดกุมมากขึ้น ปจจุบันคณะกรรมการ
บริหารจึงประกอบดวย
1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผูบริหาร
2. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
กรรมการผูอํานวยการใหญ
3. นายประดิษฐ ทีฆกุล
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายบริหาร
4. นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา
รองรองผูอํานวยการใหญ ฝายการเงิน
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตามที่กําหนดใน ประกาศสํานักผูอํานวยการใหญ/เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทที่ 16/2557 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงมติของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 มีดังนี้
1. องคประชุมของคณะกรรมการบริหาร จะตองมีกรรมการบริหารเขารวมในการประชุมแตละครั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหถือเสียงขางมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เขาประชุม
ซึ่งกรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
3. ประธานในที่ป ระชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในวาระที่พิจารณาในแตละวาระ เวนแตกรณีที่ มีคะแนนเสีย ง
เทากันในวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
• การปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับเงินสดในมือ เงินสดยอย เงินทดรองจาย เงินสดที่สถานียางกุง และเงินสดสําหรับภาวะ
วิกฤต ใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับหลักการควบคุมภายในสากล ดังนี้
- การบินกรุงเทพ ไดดําเนินการทบทวนหรือจัดทําแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้แลว
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดยอย และเงินสดในมือ โดยไดรับการอนุมัติจากรองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี และ
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจาย โดยไดรับการอนุมัติจากรองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี และมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบริหารจัดการรายไดจากการขายบัตรโดยสารและรายไดอื่นๆ ของสถานี ยางกุง โดย
ไดรับการอนุมัติจากรองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการ ผูอํานวยการ
ใหญ และรองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชี ตามลําดับ และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
- BFS ไดดําเนินการทบทวนแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้แลว
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดยอย โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2557
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจาย โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญและมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2557
- BAC ไดดําเนินการทบทวนแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้แลว
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสดยอย โดยไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญและมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
1 กันยายน 2557
• การแตงตั้งผูเชี่ย วชาญดานการตรวจสอบภายในจากนอกบริษัทฯ ใหดํ าเนิ นการสอบทานและประเมิน คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียมีความมั่นใจตอคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และยืนยันการปฏิบัติงาน
อยางเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน โดยจะดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึง 2558
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีประเด็นที่ตองปฎิบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้
•
•
•
•

•
•
•

การปรับสภาพแวดลอมการควบคุมเงินสดในบริษัทฯ ใหเครงครัดมากขึ้น โดยผูบริหารควรชี้แจงใหพนักงานเขาใจ
เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนตางๆที่บริษัทฯ กําหนดไว
การมุงเนนการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินทดรองจาย ซึ่งครอบคลุมการอนุมัติเงินทดรองจาย การติดตามการชําระคืนเงิน
การใชเอกสารประกอบเพื่ออนุมัติการเบิกจายและการคืนเงิน
การมุ งเนน การควบคุมภายในเกี่ ยวกับ การอนุมัติเงินใหเปน ไปตามตารางอํ านาจอนุมัติ และสื่อสารให ทุกคนทราบ
เกี่ยวกับการหามอนุมัติรายการคาใชจายของตนเองโดยผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
การมุงเนนจุดควบคุมในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินสดยอยและเงินทดรองจายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของการบินกรุงเทพ ใหเฉพาะผูมีอํานาจที่เกี่ยวของกับหนาที่งานนี้เทานั้นเขาถึงขอมูลได การเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับ
ขอมูล เชน บัญชีธนาคาร ตองไดรับการอนุมัติและควบคุมอยางเครงครัด
จัดใหมีการตรวจนับเงินสดบอยครั้งขึ้นโดยฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานที่เปนอิสระจากหนวยงานที่จัดเก็บเงิน
การบันทึกบัญชีเงินสดของการบินกรุงเทพควรแบงใหชัดเจนตามวัตถุประสงคของเงินสด โดยเฉพาะเมื่อจํานวนเงินมี
สาระสําคัญ
การจัดทําหนาที่งาน (Job Description) ใหสอดคลองกับหนาที่งานที่กําหนดไวในนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดแสดงความเห็นตามที่ปรากฏในรายละเอียดของรายงานนี้ โดยยอมรับที่จะดําเนินการดังตอไปนี้

•

•

•
•
•
•
•

จัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดลอมการควบคุมเงินสดในบริษัทฯ อยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยการ
สื่อสารและอบรมความสําคัญของการควบคุมภายใน นโยบายบริษัทฯ ตารางอํานาจอนุมัติ ใหพนักงานเขาใจ เพื่อให
สามารถปฏิ บั ติ ตามนโยบายและระเบี ย บของบริ ษั ท ฯ ได รวมถึ งการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติงานของผู บ ริ ห ารโดย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เครงครัดตอการควบคุมการเบิกเงินทดรองจาย ใหมีการเบิกจายไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเทานั้น มีเอกสาร
ประกอบครบถวน มีผูมีอํานาจอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ และมีการติดตามเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนตามนโยบาย
ของบริษัทฯ
ปรั บ ปรุงการควบคุมการเข า ถึงข อ มูล ที่ สํ าคั ญเกี่ย วกั บการจ ายเงิ นสดย อยและเงิ น ทดรองจ า ยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดรหัสบัญชีใหมเพื่อใหสามารถแสดงประเภทของเงินสดไดอยางชัดเจน และตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ปรับปรุงเอกสารกําหนดหนาที่งาน (Job Description) ใหชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดใหมีการตรวจสอบภายในที่สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
โดยใหมีคณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จัดใหมีผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสอบทานและประเมินคุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน ตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทฯ จะดําเนินการแกไขปรับปรุงประเด็นทั้งหมดนี้ทันที และจะดําเนินการใหมีการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง
โดยมีผลการสอบทานโดยละเอียด ดังนี้
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13.2.3.1 ผลการสอบทานบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
1. การทบทวน การติดตาม และการ
สุมตรวจสอบ (Surprise check)
เงินสดยอยและเงินสดในมือ
ไมไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ

ประเด็นที่ตรวจพบ
PwC ไดมีการตรวจสอบเงินสดยอยและเงินสดในมือใน 6 สถานที่ของบริษทั ฯ
ในชวงวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557 พบประเด็นดังนี้
- ชื่อผูถือเงินสดยอยและเงินสดในมือในทะเบียนคุมไมถูกตอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนคนถือ
แตไมไดแจงใหฝายบัญชีทราบเพื่อปรับปรุงทะเบียนคุม อยางไรก็ตาม จํานวนเงินที่แสดง
ในทะเบียนคุมนั้นถูกตองแลว
- เงินสดยอยบางกองไมมีความจําเปน หรือเกินความจําเปน และสมควรยกเลิก
- ผูรักษาเงินสดยอยบางกองไมมีการตรวจนับและกระทบยอดอยางสม่ําเสมอ
- ไมเคยไดรับการสุมตรวจสอบโดยฝายบัญชี ซึ่งเปนผูควบคุมทะเบียนคุม หรือไมไดมีการ
สุมตรวจอยางสม่ําเสมอ
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทฯ กําหนด
เนื่องจากผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยางเพียงพอ
อยางไรก็ตาม หนวยงานตรวจสอบภายในไดสุมตรวจนับเงินสดโดยเฉลี่ยปละหนึ่งครั้ง
สําหรับสถานที่ที่ไดรับเลือกใหตรวจสอบ
ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินการทบทวนทะเบียนคุมเงินสดยอยและเงินสดในมือใหเปนปจจุบัน
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 และไดแนบไวทายประกาศเงินสดในมือและเงินสดยอย เพื่อ
สามารถใชอางอิงในการทํางานไดตอไป
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ขอแนะนํา
• บริษัทฯ ควรสื่อสารประกาศเงินสดในมือ
และเงินสดยอย ที่ไดปรับปรุงใหมให
พนักงาน และผูบริหารที่เกี่ยวของ
รับทราบและเขาใจตรงกัน
• ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
ประกาศเงินสดในมือและเงินสดยอยอยาง
เครงครัด
• หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
ระเบียบและตรวจนับเงินสดอยาง
สม่ําเสมอ

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ขณะนี้ได
มีการดําเนินการไปบางแลว เชน การยกเลิก
เงินทดรองจายบางกองในสวนที่ฝาย
ทรัพยากรบุคคลถืออยู เพื่อจายคาตรวจสอบ
ประวัติบุคคลกอนรับเขาเปนพนักงานบริษัทฯ
ปจจุบันฝายทรัพยากรบุคคลไดเปลี่ยนเปนการ
เบิกเงินทดรองจายเปนแตละครั้งและเคลียร
เอกสารเมื่อไดรับเอกสารจากทางราชการ
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ประเด็นที่ตรวจพบ
ขอแนะนํา
2. การเบิกจายเงินสดยอยไมเปนไป จากการสุมตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับเงินสดยอยจากบัญชีแยกประเภททั่วไป สําหรับวันที่ 1 • บริษัทฯ ควรสื่อสารประกาศเงินสดในมือ
ตามแนวปฏิบัติทบี่ ริษัทฯ กําหนด มกราคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 พบรายการที่ไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติเงินสดยอย
และเงินสดยอย ที่ไดปรับปรุงใหมให
ไว
ที่บริษัทฯ กําหนดไว คือมีการจายเงินสดยอยใหผูปฏิบัติงานโดยไมมีหลักฐานการอนุมัติกอน
พนักงาน และผูบริหารที่เกี่ยวของ
การจายเงิน โดยผูปฏิบัติงานใหเหตุผลวากรณีดังกลาวเกิดจากบริษทั ฯ กําหนดใหผูรักษาเงิน
รับทราบและเขาใจตรงกัน
สดยอยเปนคนๆ เดียวกับผูมีอํานาจอนุมัติ จึงไมไดจัดทําเอกสาร แตจะอนุมัติภายหลังเมื่อ
• ผูบริหารควรติดตามใหมกี ารปฏิบัติตาม
จัดทํารายการสรุปเพื่อขอเบิกชดเชยเงินสดยอย
ประกาศเงินสดในมือและเงินสดยอยอยาง
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทฯ กําหนด
เครงครัด
เนื่องจากจุดออนของกระบวนการและผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยาง
• หนวยงานตรวจสอบภายในควร
เพียงพอ
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัตติ าม
ระเบียบอยางสม่ําเสมอ
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจาย จากการสุมตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับเงินทดรองจายคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2557 และ 31
• บริษัทฯ ควรสื่อสารประกาศเงินทดรอง
ไมเปนไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่
กรกฎาคม 2557 พบวายอดเงินทดรองจาย ประกอบดวยเงิน 6 ประเภทหลักดังนี้
จายที่ไดปรับปรุงใหมใหพนักงาน และ
บริษัทฯ กําหนดไว
1) เงินทดรองจายที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบและเขาใจ
2) เงินทดรองจายอื่นๆ
ตรงกัน
3) เช็คที่สั่งจายในนามผูขาย (Supplier) หรือเงินสดที่ใหพนักงานถือไปใหผูขาย (Supplier) • ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
4) การชําระเงินลวงหนาใหกับผูขาย (Supplier) กอนทีจ่ ะไดรับสินคาหรือบริการ
ประกาศเงินทดรองจายอยางเครงครัด โดย
5) ลูกหนี้พนักงานที่อยูระหวางการดําเนินคดี
ใหมีการเบิกจายไดเฉพาะตาม
6) เงินสดคงเหลือจากรายไดจากการขายตั๋วหลังหักคาใชจายที่ประเทศพมา
วัตถุประสงคที่กําหนดไว มีเอกสาร
จากการตรวจสอบรายการขางตนพบวาเงินทดรองจายประเภทที่ 1-3 ไมสอดคลองกับประกาศ
ประกอบครบถวน มีผูมีอํานาจอนุมัติตาม
แนวทางปฏิบัติเงินทดรองจายที่ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ในเรื่องตอไปนี้
ระเบียบของบริษัทฯ และมีการติดตาม
- การอนุมัติเพื่อขอเบิกเงินทดรองจายสําหรับชวงวันหยุดตอเนื่อง และเงินสํารองสําหรับ
เงินที่ถึงกําหนดชําระคืนตามนโยบายของ
เหตุการณชุมนุมทางการเมือง ไมเปนไปตามระเบียบวาดวยการมอบหมายดําเนินการ
บริษัทฯ
- การกําหนดสิทธิ์ผูมีอํานาจอนุมัติในระบบ Electronic-Travel Order ซึ่งใชในการขออนุมัติ • บริษัทฯ ควรทบทวนการกําหนดสิทธิ์ผูมี
อํานาจอนุมัติในระบบใหมที่จะใชทดแทน
เงินทดรองจาย และคืนเงินทดรองจายสําหรับการเดินทาง ไมสอดคลองกับระเบียบวาดวย
ระบบ Electronic-Travel Order ซึ่งใชใน
การมอบหมายดําเนินการที่บังคับใชในชวงเวลาดังกลาว ทําใหมีการอนุมัติคาใชจายการ
การขออนุมัติเงินทดรองจาย และคืนเงิน
เดินทางโดยผูไมมีอํานาจ หรือกรรมการผูอํานวยการใหญอนุมัติคาใชจายการเดินทางของ
ทดรองจายสําหรับการเดินทาง ให
ตนเอง หรือมีการอนุมัติเพื่อคืนเงินทดรองจายโดยผูไมมีอํานาจ เหตุการณนี้เกิดขึ้น
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ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ทาง
บริษัทฯ จะทําการสื่อสารใหแตละหนวยงาน
ทราบในการประชุมระดับจัดการ และการ
ประชุมรองผูอํานวยการใหญ และจะให
พนักงานฝายบัญชีแจงกลับไปยังหนวยงานที่
ยังไมปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใหปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ทาง
บริษัทฯ จะทําการสื่อสารใหแตละหนวยงาน
ทราบในการประชุมระดับจัดการ และการ
ประชุมรองผูอํานวยการใหญ และฝาย
สารสนเทศกําลังดําเนินการแกไขในเรื่อง
Electronic Travel Order ใหสอดคลองกับ
ระเบียบซึ่งจะเริ่มใชไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2557 กอนการใชระบบใหมในป 2558
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บมจ.การบินกรุงเทพ
ประเด็นที่ตรวจพบ
เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดแกไขขอมูลในระบบ เพราะมีแผนจะใชระบบใหมในตนป 2558
ดังนั้น ในระหวางนี้บริษัทฯ จะกําชับใหผูบริหารทุกหนวยงานหามอนุมัติคาใชจายที่เปน
ของตนเอง
- รายการคืนเงินทดรองจายสวนใหญไมมีการอนุมัติโดยผูมีอํานาจในฝายงานเมื่อมีการ
นําสงเอกสารและคืนเงิน แตไดจัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองโดยฝายบัญชี เพื่อ
ยืนยันความถูกตองในการคืนเงิน ทดรองจาย
•

4. ไมมีการติดตามการเงินทดรอง
จายที่คางนานอยางสม่ําเสมอ
และไมมีการกําหนดแนวทางการ
ติดตามเงินทดรองจายที่คางนาน

• จากการสุมตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับเงินทดรองจายคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2557 พบวา •
มีเงินทดรองจายคางนานเกินกวาสองเดือน ประมาณ 2 ลานบาท คิดเปนประมาณ 20%
ของยอดเงินทดรองจายโดยมียอดคางนานที่เกิดในป 2557 จํานวน 1,200,000 บาท สวนที่
เหลือเปนยอดที่เกิดกอนป 2557
จากการสอบถามพบวาสาเหตุหลักที่รายการคางนานสวนใหญเนื่องจากการไมไดเครงครัด
ตอการติดตามรายการที่คางเกินกําหนด หรือบางครั้งเอกสารที่พนักงานนําสงเพื่อคืนเงิน
ทดรองจายไมถูกตอง หรือไมควรนํามาเปนคาใชจายบริษัทฯ ทางบริษัทจึงตีเอกสาร
กลับไป
•
• ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทั ฯ ไดติดตามเงินทดรองจายคางนานในชวงป 2549 - 2555
และไดรับชําระคืนมาเปนเงินสดเปนจํานวนประมาณ 270,000 บาท โดยไมมีเอกสาร
ประกอบการใชจาย เนื่องจากเปนรายการที่คางนานมาก ทําใหผูใชเงินไมสามารถหา
เอกสารมาประกอบได จึงยังเหลือรายการคงคางในชวงป 2549 – 2555 จํานวน 1 รายการ •
เปนเงินประมาณ 190,000 บาท
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ขอแนะนํา
สอดคลองกับระเบียบวาดวยการ
มอบหมายดําเนินการที่บังคับใชใน
ชวงเวลานั้นๆ และไมควรใหสิทธิ์ใน
ระบบในการอนุมัติคาใชจายการเดินทาง
ของตนเอง ในขณะเดียวกัน ควรจัดใหมี
การตรวจสอบการเบิกจายเงินจากระบบนี้
อยางใกลชิด
หนวยงานตรวจสอบภายในควรสุมตรวจ
การปฏิบัติตามระเบียบและการอนุมัติเงิน
ทดรองจายและการคืนเงินทดรองจาย
อยางสม่ําเสมอ
บริษัทฯ ควรเครงครัดตอการควบคุมการ
เบิกเงินทดรองจาย ใหมีการเบิกจายได
เฉพาะตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มี
เอกสารประกอบครบถวน มีผูมีอํานาจ
อนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ และมีการ
ติดตามเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนตาม
นโยบายของบริษัทฯ
บริษัทฯ ควรติดตามเงินทดรองจายคาง
นานอยางสม่ําเสมอ และกําหนดแนว
ทางการจัดการเงินทดรองจายที่คางนาน
ใหชัดเจน
หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจสอบเงินทดรองจาย
อยางสม่ําเสมอ

ความคิดเห็นผูบริหาร

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC และให
ฝายสารสนเทศดําเนินการใหระบบ ERP ที่ใช
อยูจะสามารถออกรายงานและ E-mail เพื่อ
ติดตามใหพนักงานที่ยังไมเคลียรเงินทดรอง
จายรีบดําเนินการใหแลวเสร็จ คาดวาจะแลว
เสร็จภายในไตรมาส 4 ของป 2557
สําหรับรายการเงินทดรอง จาย ณ 30 มิถุนายน
2557 ซึ่งยอดคงคาง 2.12 ลานบาทนั้น บริษทั
ฯ ทําการติดตามแลวทั้งหมด โดยในเดือน
สิงหาคม 2557 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําการ
ติดตามและลางรายการแลวจํานวน 1.52 ลาน
บาท คงเหลือ 0.60 ลานบาท
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5. การควบคุมการเขาถึงขอมูลบัญชี
ธนาคารของพนักงานเพื่อจายเงิน
สดยอยและเงินทดรองจายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ไมรัดกุม

บมจ.การบินกรุงเทพ
ประเด็นที่ตรวจพบ
จากการสอบถามฝายบัญชี และสวนการเงินของบริษัทฯ พบวาปกติบริษทั ฯ จะจายเงินทดรอง
จายเขาบัญชีเงินเดือนของพนักงานเทานั้น สําหรับเงินสดยอยจะจายเปนเช็คหรือเขาบัญชี
ธนาคารของพนักงานที่เปดขึ้นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคนี้เทานั้น อยางไรก็ตาม จากการ
สังเกตการณการปฏิบัติงานในระบบการจายเงินของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
พบวา พนักงานบัญชีทุกคนสามารถแกไขและเปลี่ยนแปลงทัง้ ชื่อบัญชีธนาคาร และเลขที่
บัญชีธนาคารของผูรับเงินได จากการสอบถามสาเหตุพบวาเกิดจากการกําหนดการควบคุม
ภายในไมถูกตองตั้งแตการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

•

•

6. ไมมีการแบงแยกรหัสบัญชี
(Account Code) ระหวางเงินสด
ในมือ และเงินสดยอยใหชัดเจน

จากงบทดลอง (Trial Balance) ณ 30 มิถุนายน 2557 และ 31 กรกฎาคม 2557 พบวาบริษัทฯ
ไมไดมีแยกรหัสบัญชีระหวางเงินสดในมือ และเงินสดยอยออกจากกันอยางชัดเจน อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ มีการจัดทําทะเบียนคุมซึ่งระบุสถานทีจ่ ัดเก็บ วัตถุประสงค พนักงานที่
รับผิดชอบ และวงเงิน ซึ่งมียอดรวมตรงกับงบทดลอง

•

7. ไมมีการระบุหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูถือวงเงินสดยอย
หรือเงินสดในมือในเอกสารคํา
บรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของบางตําแหนง
งาน

จากการตรวจสอบคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานที่รบั ผิดชอบ
ระหวางการไปสุมตรวจสอบเงินสดยอย และเงินสดในมือใน 6 สถานที่ของบริษัทฯ
พบวาการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องเงินสดยอย หรือเงินสดในมือยังจัดทําไม
ครบถวนทุกคน

•

•
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ขอแนะนํา
บริษัทฯ ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีการจํากัดสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีธนาคาร และเลขที่
บัญชีธนาคารของผูรับเงิน
หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ
บริษัทฯ ควรปรับปรุงระบบบัญชีที่ใชอยู
ในปจจุบัน เพื่อดําเนินการแยกรหัสบัญชี
ระหวางเงินสดในมือ และเงินสดยอย ให
สามารถแสดงประเภทของเงินสดไดอยาง
ชัดเจน และตามวัตถุประสงคที่กําหนด
บริษัทฯ ควรดําเนินการทบทวนคํา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของพนักงานที่รบั ผิดชอบในเรื่องเงินสด
ยอย หรือเงินสดในมือทุกคน ใหระบุ
หนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและ
สอดคลองกับนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ควรมีการสื่อสารหนาที่ดังกลาว
ใหเขาใจตรงกัน

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ขณะนี้ได
ทําการแจงใหฝายสารสนเทศกําหนดสิทธิใน
ระบบ ERP ที่เคยใหฝายบัญชีสามารถ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีได เปนใหใชเลขที่
บัญชีจากขอมูลที่ไดรับจากฝายทรัพยากร
บุคคลเทานั้น คาดวาจะแลวเสร็จภายในตน
ไตรมาสที่ 4 ของป 2557
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC กําลัง
ดําเนินการแบงแยกรหัสบัญชีแลวเสร็จในไตร
มาสที่ 4 ของป 2557

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC จะ
ดําเนินการตามคําแนะนําของ PwC
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บมจ.การบินกรุงเทพ

13.2.3.2 ผลการสอบทานบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด
1. การทบทวน การติดตาม และการ
สุมตรวจสอบ (Surprise check)
เงินสดยอยไมไดปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ

2. การเบิกจายเงินสดยอยไมเปนไป
ตามแนวปฏิบัติทบี่ ริษัทกําหนด
ไว

ประเด็นที่ตรวจพบ
จากการตรวจสอบเงินสดยอย และเงินสดในมือ ของบริษทั วันที่ 6 สิงหาคม 2557 พบประเด็น
ดังนี้
- ทะเบียนคุมเงินสดยอยไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีเงินสดยอย 3 กองที่เปนลักษณะเงินทด
รองจาย และมีเงินสดยอย 1 กองที่บันทึกบัญชีผิดทําใหทะเบียนคุมไมสะทอนเงินสดยอย
ที่มีอยูจริง
- ไมไดมีการสุมตรวจนับเงินสดยอยอยางสม่ําเสมอ
อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการทบทวนทะเบียนคุมเงินสดยอยใหเปนปจจุบนั แลวเมื่อ ณ
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทกําหนด
เนื่องจากผูปฏิบัติไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยางเพียงพอ
จากการสุมตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับเงินสดยอยจากบัญชีแยกประเภททั่วไป สําหรับวันที่ 1
มกราคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 พบวาไมสอดคลองนโยบายการปฏิบัติงาน ในเรื่อง
ตอไปนี้
- การเบิกเงินสดยอยบางรายการไดเบิกเกินวงเงิน 2,000 บาทตอรายการ
- มีการจายเงินสดยอยใหผูปฏิบัติงานกอนไดรับการอนุมัติโดยผูบ ังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยงาน (Department Head) ในบางรายการ
- มีการใชแบบฟอรมในการขอเบิกคืนวงเงินสดยอยผิดประเภท
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทกําหนด
เนื่องจากผูปฏิบัติไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยางเพียงพอ
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ขอแนะนํา
• บริษัทควรสื่อสารประกาศเงินสดยอย ที่
ไดปรับปรุงใหมใหพนักงาน และผูบริหาร
ที่เกี่ยวของรับทราบและเขาใจตรงกัน
• ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
ประกาศเงินสดยอยอยางเครงครัด
• หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
ระเบียบและการตรวจนับเงินอยาง
สม่ําเสมอ

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ไดมีการ
ปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับการดาเนิน
ธุรกิจในปจจุบันและมีการจัด ประชุมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติตาม
ตอไป พรอมทั้งลงประกาศใน Public shared
drive ใหทราบโดยทั่วกัน

• บริษัทควรสื่อสารนโยบายเรื่องเงินสดยอย
ใหพนักงาน และผูบริหารที่เกี่ยวของ
รับทราบและเขาใจตรงกัน
• ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายเงินสดยอยอยางเครงครัด
• หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
นโยบายอยางสม่ําเสมอ

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC ไดมีการ
ปรับปรุงนโยบายใหสอดคลองกับการดําเนิน
ธุรกิจในปจจุบันและมีการจัดประชุมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบและปฏิบัติตาม
ตอไป พรอมทั้งลงประกาศใน Public shared
drive ใหทราบโดยทั่วกัน
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ประเด็นที่ตรวจพบ
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทดรองจาย จากการสุมตรวจสอบรายการที่เกี่ยวกับเงินทดรองจายจากบัญชีแยกประเภททัว่ ไป สําหรับ
ไมเปนไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 พบวาการคืนเงินทดรองจายบางรายการมี
บริษัทกําหนดไว
ระยะเวลาเกิน 1 เดือนนับตั้งแตวันที่ขอเบิกเงินทดรองจาย ซึ่งไมเปนไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่
บริษัทกําหนด
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทกําหนด
เนื่องจากผูปฏิบัติไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยางเพียงพอ

•

•
•

4. ตารางอํานาจอนุมัติ (Standard of
Approval Authority) ควรไดรับ
การทบทวนอยางสม่ําเสมอ

ตารางอํานาจอนุมัติ (Standard of Approval Authority) ในปจจุบันมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20
ตุลาคม 2550 โดยรายการที่มียอดเงินเกิน 50,000 บาทตองใหกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
อนุมัติทั้งหมด และยังไมครอบคลุมในบางเรื่อง เชน ไมไดกลาวถึงอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณ และคาใชจายนอกงบประมาณ เปนตน นอกจากนี้ยังไมไดมีการระบุวาหามมีการ
อนุมัติคาใชจายของตนเอง

•

•
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ขอแนะนํา
บริษัทควรสื่อสารประกาศเงินทดรองจาย
ที่ไดปรับปรุงใหมใหพนักงาน และ
ผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบและเขาใจ
ตรงกัน
ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
ประกาศเงินทดรองจายอยางเครงครัด
หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางสม่ําเสมอ
บริษัทควรดําเนินการทบทวนตาราง
อํานาจอนุมัติ (Standard of Approval
Authority) ใหครอบคลุมรายการและ
สอดคลองกับสภาพธุรกิจในปจจุบัน และ
มีการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของผูอนุมัติ รวมถึงระบุให
ชัดเจนเกี่ยวกับการหามไมใหมีการอนุมัติ
คาใชจายของตนเอง
บริษัทควรสื่อสารตารางอํานาจอนุมัติ
(Standard of Approval Authority) ที่ไดรับ
การปรับปรุงแลว ใหทุกคนเขาใจและ
ปฏิบัติใหถูกตอง

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC สําหรับ
รายการที่เกินระยะเวลา 1 เดือนแมจะไดทวง
ถามหลายครั้งแตเดิมไมไดกําหนดบทลงโทษ
ไว ดังนั้นจึงไดปรับปรุงนโยบายเพิ่มเติม
เพื่อใหครอบคลุมถึงขั้นตอนการดําเนินงาน
หากไมปฏิบัติตามกฎที่วางไวและจะไดแจง
ใหพนักงานทราบตอไป พรอมทั้งลงประกาศ
ใน Public shared drive ใหทราบโดยทั่วกัน
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC จะ
พิจารณาทบทวนตารางอนุมัติ เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและ
อนาคตอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งเพิ่มเติม
กฎระเบียบเกี่ยวกับการไมอนุมัติคาใชจายของ
ตนเองเปนลายลักษณอักษร
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ประเด็นที่ตรวจพบ
5. ไมมีการระบุหนาที่ความ
จากการตรวจสอบคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานที่รบั ผิดชอบ
รับผิดชอบของผูถือวงเงินสดยอย ระหวางการไปสุมตรวจสอบเงินสดยอย และเงินสดในมือของบริษัท พบวาการกําหนดหนาที่
หรือเงินสดในมือในเอกสารคํา
ความรับผิดชอบในเรื่องเงินสดยอย หรือเงินสดในมือยังจัดทําไมครบถวนทุกคน
บรรยายลักษณะงาน (Job
Description) ของบางตําแหนง
งาน
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ขอแนะนํา
• บริษัทควรดําเนินการทบทวนคําบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ของ
พนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องเงินสดยอย
หรือเงินสดในมือทุกคน ใหระบุหนาที่
ความรับผิดชอบใหชัดเจนและสอดคลอง
กับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• บริษัทควรมีการสื่อสารหนาที่ดังกลาวให
เขาใจตรงกัน

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC จะ
พิจารณาทบทวน Job Description ทุกครั้งเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบ
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13.2.3.3 ผลการสอบทานบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
1. การอนุมัติคาใชจายของตนเอง
ซึ่งไมเปนไปตามตารางอํานาจ
อนุมัติ

ประเด็นที่ตรวจพบ
จากการสุมสอบทานรายการจายเงินของบริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (BAC) ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 พบวามีการจายเงินซึ่งกรรมการผูอ ํานวยการ
ใหญอนุมัติคาใชจายตนเอง 1 รายการ มูลคา 165,515 บาท โดยเปนคาใชจายเกี่ยวกับการ
เดินทาง
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจายเงินดังกลาวไมเปนไปตามอํานาจการอนุมัติที่ระบุไวในตาราง
อํานาจอนุมัติของบริษัททีก่ ลาววาผูมอี ํานาจอนุมัติไมสามารถอนุมัติคาใชจายของตนเองได

2. การทบทวน การติดตาม และการ จากการตรวจสอบเงินสดยอยของบริษทั วันที่ 6 สิงหาคม 2557 พบประเด็นดังนี้
สุมตรวจสอบ (Surprise check)
- ทะเบียนคุมเงินสดยอย ไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีเงินสดยอยกองที่สํารองไวเพือ่
เงินสดยอยไมไดปฏิบัติอยาง
สถานการณฉุกเฉิน ไดจัดเก็บไวที่บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แตไมไดระบุไว
สม่ําเสมอ
ในทะเบียนคุม และปจจุบันบริษัทไดยกเลิกเงินสดยอยกองนี้แลว
- ไมไดมีการสุมตรวจเงินสดยอยโดยฝายบัญชีและการเงินอยางสม่ําเสมอ
จากการสอบทานพบวาการที่ผปู ฏิบัติงานไมปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตทิ ี่บริษัทกําหนด
เนื่องจากผูปฏิบัติไมเขาใจเรื่องการควบคุมภายในอยางเพียงพอ
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•

•

•

•
•

ขอแนะนํา
บริษัทควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
ตารางอํานาจอนุมัติของบริษทั อยาง
เครงครัด
หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางสม่ําเสมอ
บริษัทควรสื่อสารประกาศเงินสดยอย ที่
ไดปรับปรุงใหมใหพนักงาน และ
ผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบและเขาใจ
ตรงกัน
ผูบริหารควรติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
ประกาศเงินสดยอยอยางเครงครัด
หนวยงานตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการสุมตรวจการปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางสม่ําเสมอ

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC บริษัทจะ
ปฏิบัติตาม อํานาจอนุมัติ อยางเครงครัด

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC บริษัทได
ดําเนินการเบิกคืนจานวนเงินฝากดังกลาวจาก
PG เรียบรอยแลว และไดปรับปรุงประกาศ
เงินสดยอยใหม และจะสื่อสารกับพนักงาน
ใหเขาใจตอไป
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ประเด็นที่ตรวจพบ
3. ตารางอํานาจอนุมัติ (Regulation ตารางอํานาจอนุมัติ (Regulation on Delegation of Authority) ในปจจุบันมีผลบังคับใชตั้งแต
on Delegation of Authority) ควร วันที่ 20 ธันวาคม 2555 โดยรายการที่มียอดเงินเกิน 50,000 บาทตองใหกรรมการผูอํานวยการ
ไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ ใหญอนุมัติทั้งหมด

•

•

4. ไมมีการระบุหนาที่ความ
จากการตรวจสอบคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของพนักงานที่รบั ผิดชอบ
รับผิดชอบของผูถือวงเงินสดยอย ระหวางการไปสุมตรวจสอบเงินสดยอยของบริษทั พบวาการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ในเอกสารคําบรรยายลักษณะ
ในเรื่องเงินสดยอยยังจัดทําไมครบถวนทุกคน
งาน (Job Description) ของบาง
ตําแหนงงาน

•

•
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ขอแนะนํา
บริษัทควรดําเนินการทบทวนตาราง
อํานาจอนุมัติ (Standard of Approval
Authority) อยางสม่ําเสมอ โดยใหมีการ
กระจายอํานาจที่สอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของผูอนุมัติและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจในปจจุบัน
บริษัทควรสื่อสารตารางอํานาจอนุมัติ
(Standard of Approval Authority) ที่
ไดรับการปรับปรุงใหทุกคนเขาใจและ
นําไปปฏิบัติใหถูกตอง
บริษัทควรดําเนินการทบทวนคําบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ของ
พนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องเงินสดยอย
หรือเงินสดในมือทุกคน ใหระบุหนาที่
ความรับผิดชอบใหชัดเจนและสอดคลอง
กับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริษัทควรมีการสื่อสารหนาที่ดังกลาวให
เขาใจตรงกัน

ความคิดเห็นผูบริหาร
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC บริษัท
เห็นประเด็นดังกลาวเชนกัน เนื่องจากการ
ขยายตัวของธุรกิจ บริษัทกําลังดําเนินการ
ทบทวนตารางอํานาจอนุมัติการกระจาย
อํานาจใหเหมาะสมตอไป

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ PwC บริษัท
ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติม Job Description
ของผูถอื เงินสดยอยตามตําแหนงเรียบรอย
แลว
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13.2.4 แนวทางการติดตามแกไขประเด็นที่ตรวจพบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ตามที่ PwC ไดตรวจพบประเด็นตามขอ 13.2.3 ขางตน ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแกไขปรับปรุงประเด็นขางตนทันที
โดยบริษัทฯ จะพยายามทําใหแลวเสร็จในป 2557
13.2.5 การวาจาง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยของ
บริษัทฯ บริษัทฯ ไดวาจางให PwC ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและ
ระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้

13.3

•

ระยะที่ 1 กันยายน 2557 ถึงธันวาคม 2557
การสอบทานกระดาษทําการของผูตรวจสอบภายใน ตามความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ

•

ระยะที่ 2 ป 2558
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งในดานกลยุทธ โครงสราง บุคลากร การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยี
โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

13.3.1 การตรวจสอบการควบคุมภายในป 2556 – 30 มิถุนายน 2557
ในป 2556 ฝายตรวจสอบภายในไดมีการตรวจสอบในเรื่องที่สําคัญ ทั้งหมดจํานวน 11 เรื่อง และไดใหขอเสนอแนะ
หารือรวมกับผูบริหารในหนวยงานนั้นๆ พรอมมีก ารติดตามผลการปรับปรุ งแกไข ซึ่งสามารถสรุป เรื่องที่ไดมีการตรวจสอบ
ภายในป 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ไดดังนี้
1. กระบวนการจัดซื้อของสวนจัดซื้อ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เขาตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจพบประเด็นตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนการทํางานผิดพลาดของบุคลากร โดยทางผูบริหารไดมีการ
ดําเนินการใหแกไข และเนนย้ําใหทํางานใหรัดกุมมากยิ่งขึ้นเรียบรอยแลว ที่เหลือเปนเรื่องของการแกไขกระบวนการทํางาน
ซึ่งอยูระหวางดําเนินการรับบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนจากกระบวนการจากเดิมที่ผูสั่งซื้อสินคาและผูรับสินคาเปนบุคคลคน
เดียวกัน ใหแยกภาระหนาที่ออกจากกัน และในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางใหมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางฝายตรวจสอบภายในจะมีการติดตามผลตอไป
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2. การตรวจสอบและการประเมินผลการควบคุมภายในกระบวนการจั ดซื้อสําหรับงานโฆษณาและการจั ดกิจกรรมสื่อสาร
องคกร
เขาตรวจสอบวันที่ 21 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเปนเอกสารเรียบรอยแลว อยูระหวางการรอหารือและปรึกษาผูบริหาร
และดําเนินการแกไขตอไป แบงออกเปนประเด็นหลักไดดังนี้
• การจัดทําและจัดเก็บเอกสารไมครบถวน อาทิ ลงนามในเอกสารไมครบถวน ไมมีการทําทะเบียนคุมเอกสาร ไมมีการ
จัดทําสัญญากับผูใหบริการ จัดทําเอกสารการที่เกี่ยวของไมครบถวน ไมมีการประทับตราในเอกสารที่ยกเลิก เปนตน
• กระบวนการขั้นตอนการทํางานไมเหมาะสม อาทิ ไมมีการกําหนดหลักเกณฑในการเลือกผูใหบริการ ขั้นตอนการซื้อ
โฆษณาไมเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบจัดซื้อจัดจาง ไมมีการกําหนดเอกสารในการจัดซื้อ
• การบันทึกขอมูลในระบบผิดพลาด และ ผูปฏิบัติงานใช User Account และ Password รวมกัน
3. กระบวนการจัดซื้อโฆษณา E-Commerce
เขาตรวจสอบวันที่ 29 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดแจงใหทางผูบริหารไดรับทราบและชี้แจงแกไข ดังนี้
เรื่องที่ตรวจพบ
1) ขั้นตอนการซื้อโฆษณาออนไลนไมเปนไปตาม
กระบวนการทีบ่ ริษัทฯ กําหนดไว

ความเห็นผูบริหารและการดําเนินการแกไขโดยสรุป
การซื้อโฆษณาในสวนที่ไมตองใชความชํานาญจะถูกเปลี่ยนโดยทําการโดย
แผนกจัด ซื้ อ ส ว นที่ต อ งใช ค วามชํ า นาญที่ จะต อ งเข า ไปปรั บ เปลี่ ยนและ
ติด ตามใหส อดคล องกับ ความเคลื่ อนไหวของตลาดจะดํ าเนิน การโดย ECommerce
2) ไมมีการจัดทําสัญญาการโฆษณารายปกับเว็บไซตตางๆ
เนื่องจากเปนการซื้อโฆษณาผานระบบ และมีปจจัยหลายอยางในการกําหนด
ไวเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหการซื้อโฆษณาเกิดประโยชนสูงสุด จึงยากตอการที่จะระบุคาใชจาย
งบประมาณอยางชัดเจน และไมสามารถทําเปนสัญญาเปนลายลักษณอักษร
ได
3) บันทึกเลขที่ใบแจงหนี้ใน Payment Order ไมถูกตอง
การจัด ทํา เอกสาร Payment Order ในครั้ งต อไป จะดํ าเนินการดว ยความ
ระมั ดระวั ง และสอบทานความถูก ตอ งของข อมู ลในเอกสารทุกครั้ง กอ น
นําสง
4) ไมมีการกําหนดเลขที่เอกสาร Payment Order สําหรับการ หลัง จากการนํา ระบบ SAP มาใช เมื่ อวัน ที่ 1 เมษายน 2557 กระบวนการ
จายคาโฆษณา
จัดซื้อและชําระเงิน มีการออกเอกสารซึ่งมีการกําหนดเลขที่ในระบบแบบ
Pre-numbering

4. รายงานการตรวจนับเงินสดสํารองสําหรับภาวะวิกฤต บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ป 2556
ครั้งที่ 1
เขาตรวจสอบวันที่ 5 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 2
เขาตรวจสอบวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ป 2557
ครั้งที่ 1
เขาตรวจสอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 2
เขาตรวจสอบวันที่ 5 กันยายน 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจนับเงินสด พบวาเงินสดดังกลาว จัดเก็บไวในหองนิรภัย มียอดคงเหลือถูกตองตรงกับทะเบียน
คุมของสวนการเงิน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
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5. กระบวนการจัดซื้อและจัดซอมบํารุงอากาศยาน
เขาตรวจสอบวันที่ 27 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจพบการบันทึกขอมูลผิดพลาด และรูปแบบเอกสารไมเหมาะสม ซึ่งไดมีการดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลวทั้งหมด
6. กระบวนการจัดซื้อสําหรับทาอากาศยานสมุย
เขาตรวจสอบวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดตรวจพบและใหดําเนินการแกไข เรื่องการใหผูอํานวยการอาวุโสสนามบินสมุยเปนผูอนุมัติรายการ
จัดซื้อทุกรายการ การรับสินคาหลายรูปแบบ และ ไมมีคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งทางฝายตรวจสอบภายในจะเขาไปติดตามผล
อีกครั้ง ภายหลังที่มีการนํากระบวน ERP มาใชงาน เพื่อมาชวยลดความเสี่ยงตางๆ
7. กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบครัวการบินสมุย
เขาตรวจสอบวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 กันยายน 2556 และติดตามผลการแกไข เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
การจัดซื้อวัตถุดิบครัวการบินสมุย แบงออกเปน 2 สวนหลัก ดังนี้
1) กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อ
ประเด็นที่อยูระหวางดําเนินการแกไข คือ การติดตั้งกลองวงจรปด ใหสามารถดูยอนหลังไดอยางนอย 1 เดือน จากเดิมที่
ดูยอนหลังไดเพียง 1 วัน
2) การคัดเลือกและประเมินผล
มีประเด็นที่ตรวจพบโดยฝายตรวจสอบภายใน เปนประเด็ นเรื่องการประเมิ นและเอกสารอางอิ งผูขายไมครบตามที่
กําหนด ซึ่งยังอยูระหวางดําเนินการแกไข
นอกจากนี้ยังพบวาพนักงานที่ปฏิบัติงาน ยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางผูบริหารไดรับทราบและจะ
มีการทําความเขาใจกับพนักงานมากยิ่งขึ้นพรอมทั้งจะปองกันความผิดพลาดจากการทํางานตอไป
8. รายงานการตรวจนับเงินสดจากการดําเนินงานของ สถานีมัณฑะเลย ประเทศพมา
เขาตรวจสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
เงินสดทั้งหมดจัดเก็บไวในตูเซฟ มียอดเงินถูกตองโดยมีนายสถานีถือกุญแจและรหัส ซึ่งหองจัดเก็บดังกลาวเปนทางผานไป
ยังหองรับประทานอาหารของพนักงาน และไมมีการติดตั้งกลอง CCTV
9. รายงานการตรวจสอบการจัดการเงินสด สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของเที่ยวบินสถานีสุโขทัย
เขาตรวจสอบวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556
ฝายตรวจสอบภายในไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุม การแบงแยกหนาที่ การจัดเก็บเอกสาร การ
จัดทําคูมือการเบิกจาย และการสุมตรวจนับ โดยอยูระหวางการรอหารือและปรึกษาผูบริหารและดําเนินการแกไขตอไป
10. การตรวจสอบและการประเมินผลการควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานในวงจรทรัพยสินถาวร
เขาตรวจสอบวันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดใ หความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ย วกับ การบันทึ กรับ สินทรัพย ถาวร การตั ดจํา หนา ยออกจากบัญชี
สินทรัพยถาวร และการทําทะเบียนคุม เปนเอกสารเรียบรอยแลว
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11. รายงานการตรวจสอบการจัดการเงินสด สวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสนามบินและสวนเที่ยวบินตราด
เขาตรวจสอบวันที่ 15 – 17 มกราคม 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทําสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหมีผลบังคับใชเปน
กฎหมาย และการเปดบัญชีธนาคารสําหรับแยกเก็บเงินสดยอย เปนเอกสารเรียบรอยแลว อยูระหวางการรอหารือและปรึกษา
ผูบริหารและดําเนินการแกไขตอไป
12. รายงานการตรวจสอบการจัดการเงินสด สถานีเสียมเรียบ
เขาตรวจสอบวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดเก็บเงินสดยอยที่ไมเหมาะสมและการ
บันทึกการเบิกจายคูปองน้ําหนักสวนเกินผิดพลาด เปนเอกสารเรียบรอยแลว
13. รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพยและเงินสดยอยสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานีพนมเปญ
เขาตรวจสอบวันที่ 1 -3 เมษายน 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดใ หความเห็ น ข อเสนอแนะเกี่ย วกับ การดํ าเนิ นงานในการจัด เก็บ เงินสดยอ ยที่ไม เหมาะสม การ
เบิ ก จา ยคู ปองน้ํ าหนั กส ว นเกิ น ไมเ รี ย งตามเลขที่ การเบิ ก คืน เงิน สดยอ ยไมเ ป นไปตามระเบี ย บ และพนั ก งานไมท ราบ
กฎระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง เปนเอกสารเรียบรอยแลว
14. รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพยและเงินสดยอยสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานีฮองกง
เขาตรวจสอบวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2557
ฝายตรวจสอบภายในไดใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานการนําสงเงินรายไดและเบิกเงินคาใชจายในการ
ดําเนินงานใหทางสํานักงานใหญลาชา การเบิกจายคูปองไมเรียงตามลําดับเลขที่คูปอง นายสถานีนําเงินสดสวนตัวรวมเขาไป
ในเงินสดยอย มีการนําสินทรัพยที่ตัดจําหนายแลวมาใชงาน สินทรัพยไมติดเลขที่สินทรัพย และสินทรัพยที่เลิกใชงานและ
ไดตัดจําหนายแลวยังเก็บอยูที่สํานักงาน โดยไมไดดําเนินการนําไปขายซากหรือทําลาย เปนเอกสารเรียบรอยแลว
15. รายงานการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพยและเงินสดยอยสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสถานีสิงคโปร
เขาตรวจสอบวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2557
ฝายตรวจสอบภายในได ใหความเห็น ข อเสนอแนะเกี่ย วกับการบันทึก ขอมูลในทะเบีย นคุมสินทรัพยในระบบ SAP ไม
ครบถวน การเบิกจายคูปองคาน้ําหนักสวนเกินไมเรียงตามลําดับเลขที่คูปอง และอัตรากําลังไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
เปนเอกสารเรียบรอยแลว
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13.3.2 แผนการตรวจสอบภายในป 2557
ในป 2557 ฝา ยตรวจสอบภายในไดว างแผนเพื่อทํ าการตรวจสอบเรื่ องต างๆ ติ ดตามประเด็นที่ ตรวจพบในป 2556
รวมทั้งการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหมีความรูความเขาใจถึงการตรวจสอบภายในมาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถสรุปแผนการตรวจสอบภายในและสรุปการดําเนินการในป 2557 จนถึง ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 ได ดังนี้
แผนการตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบระบบสินคาคงเหลือ ในโรงเก็บเครื่องบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ และ บริษัทยอย รวมทัง้ สุม
ตรวจนับ
2. ตรวจสอบสินทรัพยถาวรและสุมตรวจนับสินทรัพย
ในสํานักงานใหญ โรงเก็บเครื่องบิน สนามบิน
สุวรรณภูมิ และ ในอีก 3 สนามบินของบริษทั ฯ

แผนการดําเนินการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม

สถานะ
-

การดําเนินการที่ผานมา
-

มกราคม – กุมภาพันธ



3. ตรวจสอบรายไดอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับกิจการการ
บิน
4. ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานจําหนายตั๋ว
และสํานักงานภาคพื้น

พฤษภาคม – กรกฎาคม



พฤษภาคม – มิถุนายน



5. ตรวจสอบการดําเนินงานของสนามบินสุโขทัย
6. ตรวจสอบการดําเนินงานของสนามบินตราด
7. ตรวจสอบการดําเนินงานของสนามบินสมุย

มกราคม
กุมภาพันธ
กุมภาพันธ, มิถุนายน,
ตุลาคม

-

8. ตรวจสอบกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงในบริษัท
ยอย

มีนาคม และ ตุลาคม



9. ติดตามสวนการจัดซื้อที่ไดมีการตรวจสอบภายใน
เมื่อป 2556 (เฉพาะสวนที่สําคัญ)

มกราคม



10. ตรวจสอบการควบคุมภายในในสวนการบิน ใน
สนามบินสุวรรณภูมิ

มิถุนายน – กรกฎาคม และ
กันยายน – ตุลาคม

-

ดําเนินการแลว ยกเวนโรงเก็บ
เครื่องบินและสนามบินสุวรรณภูมิจะ
เขาตรวจนับในไตรมาสสุดทายพรอม
กับการตรวจนับวัสดุคงคลัง
ทําการตรวจสอบรายไดอื่นของ
สนามบินสมุย
ดําเนินการแลว โดยจะทําการตรวจ
สถานีเชียงใหมและภูเก็ตในเดือน
พฤศจิกายน
ไมไดเขาทําการตรวจสอบเนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนผูบ ริหารที่ดูแลงาน
สนามบิน และมีการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานบางสวน ทางสวนงาน
ตรวจสอบจะเขาตรวจสอบเมื่อมีการ
ดําเนินงานไประยะหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ
อยูระหวางการตรวจสอบกระบวนการ
ขายของ BAC และจะเขาตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อของ BFS ในไตร
มาสสุดทาย
ติดตามผลการแกไขขอตรวจพบตาม
ระยะเวลาที่หนวยงานรับตรวจคาดวา
จะแกไขแลวเสร็จ
มี 2 สวนงานยอยจะเขาทําการ
ตรวจสอบในป 2558 เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อ และอีก
2 สวนงานยอยมีการ implement
ระบบ SAP และอยูในขั้นตอนการ
แกไขวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให
สอดคลองกับระบบ ซึ่งทางสวนงาน
ตรวจสอบภายในจะไดหารือกับ
USER ถึงความพรอมในการใหเขา
ตรวจสอบอีกครั้งในสิ้นป 2557
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แผนการตรวจสอบภายใน
11. ฝกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักของ
COSO ใหกับพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ยอย

แผนการดําเนินการ
มิถุนายน

สถานะ


12. เตรียมการประชุมสรุปการตรวจสอบภายในกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
13. เขารวมและประเมินผลการใชระบบ SAP
14. ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct) ตามหลัก COSO อยางมี
ประสิทธิภาพ
15. ติดตามประเด็นตางๆ อาทิ การตรวจนับเงินสด
รายการระหวางกัน และ การลงทุน เปนตน
16. ติดตามและตรวจสอบดานรายไดหลังจากการ
ตรวจสอบในป 2555

กุมภาพันธ – มีนาคม,
กรกฎาคม และ ตุลาคม
กุมภาพันธ – ธันวาคม
กุมภาพันธ และ สิงหาคม



กุมภาพันธ, พฤษภาคม และ
พฤศจิกายน – ธันวาคม
มกราคม และ กรกฎาคม



กันยายน – ธันวาคม



17. รวมกับ PwC ในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน

13.4

การดําเนินการที่ผานมา
จัดฝกอบรมหลักสูตร "การควบคุม
ภายในสําหรับการกํากับดูแลกิจการที่
ดี" ในชวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม
2557 ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 8 รอบ
ครอบคลุมไปยังบริษัท Subsidiaries




-

ยังไมไดทําการติดตามเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนมาใชระบบ SAP และให
outsource ทํารายการบันทึกบัญชี
อยูระหวางดําเนินการ

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

บริษัท สํานัก งาน อี วาย จํากัด ซึ่งเป นผูสอบบัญชีข องบริ ษัทฯ สํ าหรับ ปสิ้นสุด 31 ธัน วาคม 2556 ไดเ สนอรายงาน
ขอสังเกตและขอเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายในด านบัญชี ตอผูบ ริหารของบริษั ทฯ สํา หรับป สิ้นสุดวั นที่ 31
ธันวาคม 2556 ที่ไดจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไดพบจุดออนในระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่มีสาระสําคัญ
ซึ่งเห็นควรแจงใหบริษัทฯ ทราบ เพื่อบริษัทฯ จะไดทําการปรับปรุงตอไป ทั้งนี้ขอบกพรองของการควบคุมภายในที่มีนัยสําคัญ
หมายถึง ขอบกพรองใดขอบกพรองหนึ่งหรือขอบกพรองหลายขอของการควบคุมภายในรวมกัน ซึ่งตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของผูสอบบัญชีเห็นวามีความสําคัญเพียงพอที่สมควรไดรับความสนใจจากผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลของกิจการโดย
รายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
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13.4.1 ขอสังเกตจากการตรวจสอบ-บัญชี
1. ระบบจัดซื้อและเจาหนี้
ขอสังเกต
1.1 การเบิกของออกจากสโตร ไมมีการควบคุมอยางเหมาะสมและไมมี
ผูอนุมัติการเบิกของ

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกสินคาของฝายชาง และใบ
เบิกสินคาทุกใบจะตองมีลายมือชื่อของผูมอี ํานาจกอนจึงจะเบิกสินคาได
ทั้งนี้เพื่อปองกันการเบิกสินคาโดยมิไดรับอนุญาตและเพื่อใหเปนไปตาม
หลักการการควบคุมภายในที่ดี
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
พิจารณาใหฝายชางดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชีเสนอแนะ

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จากการตรวจสอบทางสวนงานตรวจสอบภายในเห็นวา ฝายซอมบํารุงมีการ
ควบคุมการเบิกจายอะไหลที่มีอยูมีความเพียงพอ ซึ่งการเบิกจายมีขั้นตอน
ดังนี้
- การซอมบํารุงที่มีการวางแผนลวงหนา หรือการซอมแซม แบบ
Scheduling สวนงานวางแผนการซอมบํารุงกรณีที่ซอมแซม แบบ
Scheduling จะจัดทําแผนการซอมบํารุงอากาศยานไวลวงหนาซึ่งจะมี
การกําหนดอะไหลที่จะตองเปลี่ยนตามระยะเวลา เมื่อถึงกําหนดซอม
บํารุงตามสวนงานวางแผนการซอมบํารุงจะออกเอกสาร Work Order
เพื่อใหชางซอมไปเบิกอะไหลเขาจัดทําโดยทํา Part Requisition ที่ระบุถึง
รายละเอียดสินคา ผูรับสินคา และผูเบิกจายสินคา สําหรับการเบิกจาย
อะไหลในคลังสินคามีการใช Issue Slip ที่ระบุถึงรายละเอียดสินคา ผูรบั
สินคา และผูเบิกจายสินคา เมื่อฝายชางไดดําเนินการซอม และเสร็จชาง
ซอมบํารุงตองนําสง Work Order ไปยังสวนงานวางแผนซอมบํารุงซึ่งจะ
มีการตรวจสอบความถูกตองกอนบันทึกปดงานในระบบ AMASIS โดย
ถาเปนงานที่ซับซอนทางฝายชางจะมีผูที่มีตําแหนงสูงกวามาตรวจสอบ
อีกครั้งแลวปดงาน

- การซอมบํารุงที่ไมมีการวางแผนลวงหนาหรือ การซอมแซมแบบ

Unscheduling เมื่อชางซอมบํารุงพบสวนที่จะตองมีการซอมแซมจะทํา
เอกสาร Part Requisition เหมือนกับกรณี การซอมแซม แบบ
Scheduling ยกเวน Work Order ในบางกรณีที่จะมีการทําภายหลัง แตอยู
ภายในวันที่มีการเบิกจายอะไหล เพื่อใหเครื่องบินสามารถบินไดตาม
กําหนดเวลา
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ขอสังเกต
1.2 จากการตรวจสอบพบวาบริษทั ฯ จัดทําใบขอซือ้ (Purchase
Requisition) และใบสั่งซื้อสินคา (Purchase Order) หลังจากที่ทําการ
สั่งซื้อสินคาหรือบริการที่เปนตนทุนทางตรงของบริษทั ฯ เชน คา
น้ํามัน คาอาหารบริการบนเครื่องบิน คาบริการภาคพื้น คาบริการวิทยุ
การบิน เปนตน

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
แตละฝายที่ตองการสั่งซื้อสินคาและบริการควรจัดทําใบขอซื้อ (Purchase
Requisition) ที่ผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจตานโยบายของบริษัทฯ กอน
การสั่งซื้อสินคาและบริการ

1.3 รหัสบัญชีในเอกสารอนุมัติการจาย (Payment Order) จากฝาย
ปฏิบัติการ (Operation Department) จากฝายปฏิบัติการไมตรงกับ
รายละเอียดในการบันทึกบัญชีในใบสําคัญซื้อ

ขอเสนอแนะ
ฝายปฏิบัติการควรตรวจสอบรหัสบัญชีและรายละเอียดอื่นๆ ใหถูกตอง
ครบถวนกอนสงขอมูลใหแกฝายบัญชีทําการบันทึกบัญชี

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ในระบบบัญชีที่เริ่มใชใหม คือ ระบบ SAP มีการดําเนินการอนุมัติตาม
ขั้นตอนในระบบ โดยเมื่อบริษัทฯ ไดรับบริการ หนวยงานที่รับบริการจะ
บันทึก และเชื่อมมาที่ระบบ SAP โดยตรงเพื่อใหเปรียบเทียบกับราคาและ
การบริการรับกับใบแจงหนี้ของผูขายหรือผูใหบริการ และหากถูกตอง
ตรงกันฝายบัญชีจะดําเนินการตั้งหนี้ตามปกติ

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ในป 2557 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีโดยระบบจะให
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการบันทึกรับสินคาและระบบจะทําการบันทึก
รายการตามที่ไดมีการตกลงตั้งแตตน ฝายบัญชีจะไมตองบันทึกรายการอีก
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จากการสอบทานรายการใบสั่งซื้อสินคาที่เกิดขึ้นกอนการจัดทําใบขอซื้อ
หลังจากนําระเบียบจัดซื้อฉบับใหมมาใชงานเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557
พบวา ยังมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ทางสวนจัดซื้อชี้แจงวาเกิด
จากรายการที่มีความเรงดวนและมีเหตุจําเปนและเนื่องจากอยูระหวางนํา
ระเบียบจัดซื้อใหมมาบังคับใชไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการคาใชจายบาง
รายการที่ตองผานสวนจัดซื้อซึง่ พนักงานยังขาดความรูความเขาใจ อยางไร
ก็ตามทางสวนจัดซื้อไดจัดทําเอกสาร IOC (Inter-Office Communication)
ชี้แจงมายังสวนตรวจสอบภายในวา จะทําการตรวจสอบกอนใบสั่งซื้อที่
จัดทํากอนใบขอซื้อทุกครั้งวาตองมีความจําเปนและมีเอกสารชี้แจง
ครบถวน กรณีไมครบถวนจะแจงไปยังหนวยงานเจาของใบสั่งซื้อและจะ
ไมดําเนินการผานเอกสารดังกลาวไปยังฝายบัญชี เพื่อชําระเงินแกเจาหนี้
ทั้งนี้ เนื่องจากระเบียบจัดซื้อฉบับใหมเพิ่งมีผลบังคับใชในไตรมาส 1 ป
2557 ที่ผานมา ดังนั้นฝายตรวจสอบภายในจะมีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกลาวอีกครั้งในไตรมาส 4 ป 2557
จากการตรวจสอบรายการอนุมัติการจายดังกลาวพบวา เกิดจากผูป ฏิบัติงาน
ของฝายปฏิบัตกิ าร (Operation Department) บันทึกรหัสคาใชจายดังกลาว
ไมถูกตองไมตรงกับคาใชจายที่ทางฝายบัญชีนํามาบันทึกรายการ จากการ
ตรวจสอบรายการจายชําระเงินแกเจาหนี้ในรายการดังกลาว พบวายอดเงิน
ถูกตองตรงกันกับใบแจงหนี้ เนื่องจากการบันทึกคาใชจายตามรหัสบัญชีไม
ถูกตองแตจัดอยูในคาใชจายประเภทเดียวกันกับที่ทางฝายบัญชีบันทึก
รายการตั้งหนี้
ทั้งนี้มีการนําระบบ SAP มาชวยในการบันทึกคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร
ของผูโดยสารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยผูป ฏิบัติงานจะบันทึกรายการ
ผานระบบโดยเลือกรายการคาใชจายและระบุรายระเอียดจากผูปฏิบัติงาน
จากนั้นระบบจะเชื่อมตอมายังฝายบัญชีเพื่อทําการตั้งหนี้ตอไป ซึ่งจะไม
ตองมีการบันทึกรายการโดยฝายบัญชีอีกครั้ง ทําใหลดความผิดพลาดจาก
กรณีดังกลาว
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2. ระบบขายและลูกหนี้
ขอสังเกต
2.1 บริษัทฯ มีนโยบายการพิจารณาสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากอายุ
ลูกหนี้เพียงปจจัยเดียว โดยจะพิจารณาตั้งสํารองที่รอยละ 50 ของยอด
ลูกหนี้ที่อายุเกิน 1 ป

2.2 Charter flight ที่ใหบริการเพื่อการพยาบาล (Medical flight) และเชา
เหมาลํา (Charter VIP) บางรายการ บริษัทฯ ไมไดมีการทําสัญญา
ระหวางบริษัทฯ กับผูเชาตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการ
ทําเพียงใบเสนอราคาใหกับผูเชาเทานั้น

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรพิจารณาขอบงชี้หรือปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหลูกหนี้ดังกลาวไม
สามารถจายชําระเงินไดตามกําหนด รวมกับการพิจารณาจากอายุลูกหนี้ซึ่ง
หากมีแนวโนมที่ทางบริษัทฯ จะไมไดรับชําระเงินคืน บริษัทฯ ควรพิจารณา
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
บริษัทฯ ไดพิจารณาเรื่องระเบียบนี้อีกครัง้ ในปนี้
ขอเสนอแนะ
เพื่อปองกันขอโตแยงในการใหบริการระหวางบริษัทฯ กับลูกคา บริษัทฯ
ควรจัดทําสัญญาหรือเอกสารที่มีลายเซ็นตตอบรับจากลูกคาที่มีอํานาจลง
นามทุกครั้งที่มีการตกลงใหบริการกับลูกคา โดยกําหนดระยะเวลาใน
สัญญา เปนสัญญาระยะสั้น 3 เดือน ถึง6 เดือน เปนตน
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ฝายบริหารจะจัดการใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ
ผูสอบบัญชี ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
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ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ กําหนดนโยบาย และขอปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และ
หนี้สูญแลว และเริ่มปรับใชสําหรับงบการเงิน ในไตรมาส 2

การใหบริการ Charter flight ที่ใหบริการเพื่อการพยาบาล (Medical flight)
เปนการใหบริการที่เปนลักษณะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของผูปวย ซึ่งไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาจึงไมสามารถทําสัญญาการใหบริการได
ในสวนของเชาเหมาลําบางรายการที่ไมมีการจัดทําสัญญานั้น จากการ
ตรวจสอบพบวาเปนการเชาเหมาลําจากรัฐบาลตางประเทศสําหรับบุคคล
สําคัญซึ่งไมประสงคจะทําสัญญาระหวางกัน ดวยเหตุผลเรื่องการรักษา
ความลับ และเรื่องการรักษาความปลอดภัย ซึ่งบริษัทไดพิจารณาแลววา
แมวาจะไมมีการทําสัญญาระหวางกันแตก็กอใหเกิดผลประโยชนอื่นกับ
บริษัทที่ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง ความนาเชื่อถือจากลูกคาทัว่ ไป อยางไรก็
ตามจากการตรวจสอบเอกสารการชําระเงินจากฝายบัญชีพบวาไดรับชําระ
เงินครบถวน
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3. รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขอสังเกต
3.1 บริษัทฯ ไมมีการสงหนังสือยืนยันยอดกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในทุก
คราวที่ปดบัญชี

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ขอเสนอแนะ
บริษัทไมมีนโยบายสงหนังสือยืนยันยอด (related confirmation) ระหวาง
บริษัทฯ ควรกําหนดใหมีนโยบายในการสงหนังสือยืนยันยอดระหวาง
บริษัทที่เกี่ยวของกันทุกบริษทั เนื่องจากบริษทั ไดสงแบบฟอรม Agree
บริษัทที่เกี่ยวของกันทุกบริษทั และมีการกระทบยอดสําหรับผลตางที่เกิดขึ้น Package ใหบริษัทยอยและบริษัทรวมกรอกขอมูลเพื่อตรวจสอบยอด
อยางนอยทุกเดือน เพื่อใหการลงบัญชีของบริษทั ฯ เปนไปอยางถูกตอง
ระหวางกัน และจัดทํางบการเงินรวมทุกไตรมาส
อยางไรก็ตามบริษัทยอย (หลัก) ไดแก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
(BAC) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส
บริษัทฯ จะจัดการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามคําแนะนําของ
จํากัด (BFS) มีการสงเอกสาร (โดย E-Mail และรายละเอียดประกอบเชน
ผูสอบบัญชีภายในไตรมาสที่ 3
ใบแจงหนี้) ใหบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบยอด
ระหวางกันทุกสิ้นเดือน
จากการตรวจสอบเอกสารพบวา
1. ฝายบัญชี (ผูจัดการสวนบัญชีตนทุน) ไดรับ E-Mail จาก BAC และ
BFS ทุกสิ้นเดือน
2. จากสุมตรวจสอบรายละเอียดประกอบการยืนยันยอด
(รายการใน
เดือนมีนาคม 2557) พบวามีการบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป (code: 2110010 และ vender: 100125) อยางถูกตอง
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4. ระบบสินคาคงเหลือ
ขอสังเกต

4.1 การบันทึกรายการสินคาและอะไหลคงเหลือในระบบ AMASIS
บริษัทฯ บันทึกราคาโดยไมไดใชสกุลเงินบาท แตเปนยอดสกุล
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาดวยอัตราถัวเฉลี่ย

4.2 บริษัทฯ ไมมีรายงานการแยกอายุสินคาคงเหลือ และไมมีนโยบายใน

การตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจทําใหยอดสินคาคงเหลือไมได
แสดงมูลคาที่เหมาะสม

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรบันทึกสินคาอะไหลคงเหลือโดยทําการแปลงคาอัตรา
แลกเปลี่ยนตางๆ เปนเงินบาท ณ วันที่รับสินคาอะไหลคงเหลือ เพื่อให
มูลคาสินคาอะไหลคงเหลือเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2557 ระบบ AMASIS จะเปลี่ยนแปลงการบันทึกเงิน
เปนสกุลบาท
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายการตั้งสํารองสินคาเสื่อมสภาพรวมทั้ง
สอบทานความเพียงพอของยอดสํารองดังกลาวอยางนอยทุกไตรมาส ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามหลักความระมัดระวัง และเพื่อใหงบการเงินแสดงยอด
สินคาคงเหลือที่เหมาะสม
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
นโยบายควรกําหนดจากสวนกลาง ทางฝายจัดการจะพิจารณาใหมีนโยบาย
เรื่องนี้ภายในไตรมาสที่ 3
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ทางฝายซอมบํารุงไดมีการพัฒนาระบบ AMASIS Version 2 เริ่มใชงานใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และมีการทดสอบระบบเปนเวลา 7 วันกอนการใช
งานจริง ซึ่งโปรแกรมที่ไดพัฒนาใหมนี้สามารถเชื่อมขอมูลรายการซื้อสิ้น
คาและอะไหลเขากับระบบ SAP และแปลงคาเงินจาก USD เปน THB
(Transaction rate) ตั้งแตเขาระบบ AMASIS

บริษัทฯ กําหนดนโยบายบัญชีเรื่องการตั้งสํารองสินคาเสื่อมสภาพ
การจําแนกสินคาคงเหลือของบริษทั ฯแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
Inventory with Shelf Life (ประเภท Consume Type 2 ) และ Inventory with
no Shelf life (ประเภท Consume Type 1,3)
1. สําหรับสินคาคงเหลือประเภท Inventory with no Shelf life หากมีการ
เก็บรักษาที่ดี ตามหลักเกณฑ จะสามารถนํามาใชไดเสมอ บริษัทฯ จะ
ไมพิจารณาตั้งสํารองสําหรับสินคาในประเภทนี้
อยางไรก็ตาม หากมีสัญญาณบงชี้วาสินคาในประเภทนี้อาจจะไมถูก
ใชงาน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน type เครื่องบิน) หรือไมสามารถ
นํามาใชงานได (เชน ชํารุด หรือไมมีใบ Certificate) บริษัทฯ จะมีการ
ตั้งสํารองสําหรับสินคาเหลานั้นทั้งจํานวน หรือเทากับมูลคาที่คาดวา
จะไดรับ (หากมีการพิจารณา เชน ราคาที่คาดวาจะขายไดหักคาใชจาย
ในการขาย เปนตน)
2. สําหรับสินคาประเภท Inventory with Shelf Life จะมีการระบุวัน
หมดอายุของสินคาแตละชนิดไวในระบบ AMASIS บริษัทฯ จะ
กําหนดใหมีการพิจารณาตั้งสํารองสินคาเสื่อมสภาพทั้งจํานวน เมื่อ
สินคาแตละชนิดนั้นหมดอายุตามที่ระบุไวในระบบ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะ
มีการติดตามรายงานสําหรับสินคาหมดอายุเปนรายไตรมาส

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ
ขอสังเกต

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร

ขอเสนอแนะ
แยกตามแตละสถานที่จัดเก็บเปนรายเดือน แตไมมีการกําหนดวันและ ทางฝายคลังสินคาของบริษทั ฯ ควรกําหนดวันและเวลาที่จะตรวจนับสินคา
คงเหลือแตละสถานที่อยางแนชัด เพื่อที่แผนกบัญชีจะสามารถกําหนดวัน
เวลาที่แนชัด
ตรวจนับสินคาคงเหลือไดอยางเหมาะสม

4.3 ฝายคลังสินคาของบริษัทฯ กําหนดชวงเวลาตรวจนับสินคาคงเหลือ

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ทางฝายชางกําหนดระยะเวลาที่มีการซอมบํารุงนอย เพื่อสะดวกในการ
ตรวจนับ และสงระยะเวลาดังกลาว ใหหนวยงานที่จะเขาไปเปนผู
สังเกตการณเพื่อกําหนดวันที่ชัดเจน และสงกลับไปใหฝายชางกําหนดวัน
ตรวจนับทีแ่ นนอน

4.4 ฝายคลังสินคาของบริษัทฯ มีการเบิกจายอะไหลใหกับฝายชางเพื่อใช

ในการซอมบํารุงเครื่องบินตลอดเวลาที่ทําการตรวจนับสินคาคงเหลือ

ขอเสนอแนะ
ฝายคลังสินคาควรหยุดการทํารับและเบิกจายอะไหลในระหวางการทําการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือเพื่อลดปญหาการกระทบยอดสินคาคงเหลือที่มีอยู
จริงกับยอดสินคาคงเหลือในระบบ
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
พิจารณาใหฝายคลังสินคาและฝายชางดําเนินการตามที่ผูสอบบัญชี
เสนอแนะ
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ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
อีกทั้งเมื่อฝายซอมบํารุง และฝายเทคนิคอลตรวจพบสินคาเสื่อมสภาพ
จะทํารายงานสรุปรายการตัดจําหนายอะไหล (Scrap report ที่ผานการ
อนุมัติจากผูมีอํานาจตามระเบียบฯ) เพื่อสงใหกับสวนบัญชีตอไป
บริษัทฯ กําหนดระเบียบวาดวยการจัดการทรัพยสินของบริษทั พ.ศ. 2549
(ปรับปรุง 2557) (หมวด 9 เรื่อง การตรวจนับสินคาและพัสดุคงเหลือ) โดย
มีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
บริษัทฯไดกําหนดการตรวจนับสินคาคงเหลือลวงหนาเปนรายเดือน และ
ภายในเดือนบริษัทฯ จะกําหนดวันที่ตรวจนับใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง แผนก
คลังสินคาจําเปนตองพิจารณากําหนดการตรวจนับสินคาในแตละเดือนจาก
ตารางการตรวจสภาพเครื่องบิน หรือปริมาณงานของแผนกซอมบํารุง
อากาศยาน
จากการตรวจสอบและสอบถามพบวา การตรวจนับสินคาคงเหลือระหวาง
ไตรมาส 3 - 4 ป 2556 มีเอกสารกําหนดการตรวจนับสินคาคงเหลือ (InterOffice Communication) ซึ่งอนุมัติโดย รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝาย
ซอมบํารุงอากาศยาน และมีผูเขารวมสังเกตุการณดังนี้ 1) ผูตรวจสอบบัญชี
(EY), 2) ตัวแทนฝายบัญชี และ3) ตัวแทนฝายตรวจสอบภายใน
ตามกฎของ IOSA ฝายชาง ตองกําหนดใหมีการตรวจสภาพเครื่องบินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (C check) หรือหากเครื่องบินมีปญหาตองทําการซอม/
แก ไ ขทั น ที อย า งไรก็ ต าม ในระหว า งการตรวจนั บ อะไหล ทางฝ า ย
คลังสินคาจะหยุดทําการเบิกจายอะไหลเปนสวนๆ แตละประเภทอะไหล
เพื่อใหตรวจนับและเช็คสอบกับระบบ AMASISได ดังนั้นจะไมเกิดการนับ
อะไหลซ้ํา นอกจากนี้ฝายตรวจสอบภายในยังไดแนะนําใหฝายคลังสินคา
ตรวจนับ สินคาทั้งแบบ List to Floor และ Floor to List เพื่อตรวจทาน
ระหวางกัน
ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอีกครั้ง
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5. อื่นๆ
ขอสังเกต
5.1 บริษัทฯ ไมมีการจัดทําทะเบียบคุมสินทรัพยประเภทตางๆ ที่มีการ
นําไปค้ําประกัน จํานํา และจํานองกับสถาบันการเงิน

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย ประเภทตางๆ ที่มีการนําไปค้ํา
ประกันจํานําและจํานองกับสถาบันการเงินแตละแหง ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ ทราบไดทันทีวา สินทรัพยของบริษทั ฯ ติดการค้ําประกันจํานําและ
จํานองกับสถาบันการเงินใดเปนมูลคาเทาใด และเปนการปองกันมิใหเกิด
การสูญหายของเอกสารสําคัญ โฉนด และเอกสารกรรมสิทธิตางๆ ที่
เกี่ยวของ

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ทางฝายตรวจสอบบัญชีภายในไดมีการสนทนาในหัวขอจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพยที่นําไปค้ําประกัน จํานอง และจํานํากับสถาบันการเงิน พบวามี
สวนที่รับผิดชอบหลัก คือ ผูชํานาญการ – การจัดการดานการเงิน ผูจัดการ
สวนประกันภัยและสิทธิประโยชน และ ผูอํานวยการ สวนบัญชีทั่วไป โดย
งานดังกลาวไดมีคนรับผิดชอบแยกออกจากกัน โดยคาดวาบริษัทฯ จะ
ดําเนินการไดแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2557

5.2 บริษัทฯ ควรจัดใหมีการตรวจสอบบัญชีแยกประเภทกับบัญชีคุมยอด
ตางๆ เชน บัญชีลูกหนี้การคา บัญชีเจาหนี้การคา บัญชีลูกหนี้อื่น
บัญชีเจาหนี้เจาหนี้อื่น เปนตน

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
เสนอใหฝายการเงินดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมใหเรียบรอยภายในไตร
มาสที่ 4
ขอเสนอแนะ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ บริษัทฯ ควรจัดใหมีการตรวจสอบบัญชี
แยกประเภทกับบัญชีคุมยอดเปนประจําทุกเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาผล
สะสมของยอดแตกตางที่เพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯ ควรทําการตรวจสอบหา
สาเหตุผลแตกตางที่เกิดขึ้น เพื่อทําการปรับปรุงและบันทึกบัญชีไดอยาง
ถูกตอง

5.3 ระบบรายการสะสมคะแนนฟลายเออรโบนัสของบริษทั ฯ ถูกจัดสง
ใหแผนกบัญชีโดยไมไดมีการสอบทานจากผูมีหนาที่เกี่ยวของ
(Manager Loyalty Marketing)

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
บริษัทฯ กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ แผนกบัญชี ทําการกระทบยอด
บัญชีคุมยอดตางๆ เปนรายเดือน ตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
จากการสอบถาม เจาหนาที่วิเคราะหระบบรายการสะสมคะแนน Flyer
ควรมีการตรวจสอบและสอบทานความถูกตองของรายงานคะแนนฟลาย
Bonus ชี้แจงวาโดยปกติการนําสงขอมูลดังกลาวไปยังฝายบัญชีโดยการสง
เออรโบนัสโดยผูมีหนาที่เกี่ยวของกอนจัดสงใหแผนกบัญชี
E-mail และจะสําเนาถึง Manager Loyalty Marketing เพื่อใหสามารถมั่นใจ
ไดวามีการสอบทานจากหัวหนางานนั้นทางสวนตรวจสอบภายในได
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
แนะนําใหมีการจัดทําเอกสารลงนามวาไดมีการสอบทานขอมูลกอนนําสง
บริษัทฯ จะจัดให Manager Loyalty Marketing ตรวจสอบกอนสงใหฝาย
ใหฝายบัญชีแลว
บัญชี
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จากการตรวจสอบติดตามพบวา ผลตางยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภทของ
เจาหนี้หรือลูกหนี้เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency exchange
rate) เปนหลัก โดยเกิดจากอัตราที่บันทึกในวันทีจ่ ายเงินหรือรับเงินกับวันที่
ปดงวดบัญชีไมตรงกัน อยางไรก็ตาม จากการสอบถามผูอํานวยการ สวน
บัญชีทั่วไป ไดชี้แจงวา ระบบ SAP ซึ่งบริษัทไดเริ่มใชระบบเมื่อวันที่ 1
เมษายน 2557 จะสามารถแกไขผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินได

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย
ขอสังเกต
5.4 บริษัทฯ ควรมีการกําหนดวงเงินสดในมือ โดยจากการตรวจสอบ
พบวาบริษัทฯ ไมไดมีการกําหนดวงเงินสดในมือที่แนนอนของบัญชี
เลขที่ 1001 ซึ่งถือโดยพนักงาน 2 ทาน

5.5 มีวงเงินสดยอยที่สถานีจังหวัดสมุยที่ถือโดยพนักงาน วงเงิน 25,000
บาท ถูกเก็บไวในบัญชีสวนตัวจํานวนหนึ่ง

บมจ.การบินกรุงเทพ
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
ควรมีการสอบทานวงเงินสดในมือที่ถอื โดยพนักงานของบริษัทฯ แตละ
วงเงินอยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯ ควรจัดใหมีนโยบายที่กําหนดวงเงินสด
ในมืออยางชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองเงินสดที่อาจเกิดขึ้น

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

จากการตรวจสอบติ ดตามพบวา ในปจ จุบัน (หลังจากเริ่ม ใชระบบบัญ ชี
SAP) ทางบริษัทฯ ไดกําหนดวงเงินสดยอยที่ถือโดยพนักงาน 2 ทานอยาง
เหมาะสม ตามนโยบายเรื่ อ งเงิ น สดย อ ย บริ ษั ท การบิ น กรุ ง เทพ จํ า กั ด
(มหาชน) คือ
- ผูอํานวยการอาวุโสสวนการเงิน เปนผูรับผิดชอบวงเงินภาวะวิกฤตซึ่ง
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
เก็บรักษาอยูในตูนิรภัยที่อาคารสํานักงานใหญ บริษัท การบินกรุงเทพ
บริษัทฯ มีการสอบทานยอดเงินสดในมือโดยฝายบัญชี ในกรณีที่ไมมีการใช
จํากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายประกาศใชเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาและ
จายในวงเงินดังกลาว ฝายบัญชีจะทําเรื่องขอใหคืนเงินสดในมือ
เปดใชเงินสดสวนนี้อยางเหมาะสม (อางอิงเอกสารประกาศ เรื่อง
นโยบายเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
- Regional Manager – Europe รับผิดชอบถือเงินสดยอยในมือจํานวนหนึ่ง
ซึ่งเปนเงินสดยอยสําหรับคาใชจายตามปกติที่เกิดขึ้นที่สถานี เชน คา
สาธารณูปโภค และคาใชจายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
เงินสดยอยของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยปกติจะจัดเก็บ
พนักงานที่ถือเงินสดยอยควรแยกเงินสดยอยออกจากบัญชีสวนตัวหรือควร ไวที่พนักงานผูรับผิดชอบ ซึ่งเงินสดยอยบางกองมีมูลคามาก ผูเก็บรักษาเงิน
เปดบัญชีในชื่อบริษัทฯ แทน
สดยอยจึงนําไปจัดเก็บยังบัญชีจัดเก็บ เงินสดยอยเปนชื่อของพนักงาน จาก
การตรวจสอบเงินสดยอยของพนักงานที่เปนประเด็น พบวา เมื่อรวมกับ เงิน
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
สดยอยที่จัดเก็บในบัญชีธนาคารสวนตัวแลว มีจํานวนครบถวนตามวงเงิน
บริษัทฯ จะทําการแกไข ตามขอเสนอแนะภายในไตรมาสที่ 3
สดยอย ทั้งนี้บ ริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีสําหรับจัดเก็บ เงินสด
ยอยของพนักงาน โดยเปดบัญชีแยกจากบัญชีสวนตัว โดยใชชื่อบัญชีเปน
ชื่อพนักงาน อยางไรก็ตามทางสวนตรวจสอบภายใน จะทําการตรวจนับเงิน
สดย อยกองดั ง กลา ววา ใช สํา หรั บการดํ า เนิน งานตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
บริษัทฯ หรือไม
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ขอสังเกต
5.6 บริษัทฯ ไมมีการทําทะเบียนคุมรถยนตเพื่อใหทราบถึงสถานะของ
รถยนตวามีการครอบครองโดยแผนกใดและมีการตอภาษีถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีรถยนตบางคันที่
ทางบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาสมุดทะเบียนรถยนตได

บมจ.การบินกรุงเทพ
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรจัดทําทะเบียนคุมรถยนตทั้งหมดเพื่อที่จะไดทราบถึงการมีอยู
จริงของบัญชีสินทรัพยและเพื่อใชในการควบคุมดูแลสถานะของรถยนต
ดังกลาว รวมถึงใชในการควบคุมจัดเก็บเอกสารสําคัญของรถยนต

จากการสอบถามกับผูจัดการสวนบัญชีทั่วไป และพนักงานฝายบัญชี พบวา
ฝายบัญชีไดมีการจัดทําการจัดเก็บขอมูล และทะเบียนทรัพยสิน (เพื่อคุม
รถยนต) ใน SAP อาทิเชน ราคา สถานะ Cost Center เปนตน แตไมไดมีการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับการคุมภาษี (เนื่องจากในระบบ SAP ไมมีชองใหใส
ขอมูล) อยางไรก็ตามไดสอบถามเพิ่มเติมกับผูจัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ
สวนบริหารสํานักงาน และพนักงานในแผนกเดียวกัน พบวาทางสวน
บริหารสํานักงานไดมีการทําขอมูลการตอภาษี ที่ฝายบัญชีไมไดเก็บขอมูล
โดยการทําเปนระบบมือ ซึ่งมีการแยกเปนหมวดหมูทะเบียนรถยนต ตาม
เดือนที่ตองตอทะเบียนฯ และแยกเปนสถานี ทางฝายตรวจสอบภายในจึง
สุมตัวอยางมาสองตัวอยางเพื่อตรวจสอบ พบวา ขอมูลไมครบสมบูรณ และ
ไมไดมีการจัดเรียงอยางเปนระบบทั้งหมด ทางสวนบริหารสํานักงานมีแนว
ทางแกไขคือ 1) รวมรวบเอกสารเพิ่มเติ่มใหครบถวน, 2) จัดเรียงใหมให
สมบูรณ, 3) พัฒนาระบบที่สามารถเก็บขอมูลดังกลาวไวเปนสวนกลางสํา
หรับผูเกี่ยวของ และ 4) พัฒนาระบบเพื่อใหเก็บขอมูลเกี่ยวกับ Insurance ได
จากการสอบถามผูจ ัดการสวนบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ ชี้แจงวา
ปญหานี้เกิดจากกรณีที่พนักงานมิไดทําการลาปวย ผานระบบ PGHRMS ทํา
ใหขอมูลในระบบทีจ่ ะนําไปประมวลผลเงินเดือนยังคงปรากฎวาพนักงาน
มาปฏิบัติงาน จึงไดทําการจายเงินเดือนใหกับพนักงาน ซึ่งในกรณีนี้ฝาย HR
ไดรับแจงจากหัวหนาหนวยงาน เรื่องพนักงานมีการลาปวยเกินกวา 30 วัน
แตมิไดทําลาผานระบบ PGHRMS ฝาย HR จึงไดทําการคํานวณเงินและแจง
พนักงานถึงจํานวนเงินที่จะตองจายคืนบริษัทฯ
รวมถึงแจงตักเตือน
พนักงานเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดกําหนดวา พนักงานจะลาไดตอเมื่อมีการอนุมัติผานขั้นตอน
ที่กําหนดไวเรียบรอยแลวเทานั้น

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ระบบบัญชีใหม SAP สามารถแยกรายการรถยนตและจัดทําทะเบียนคุมได
ตามที่ผูสอบบัญชีเสนอแนะ

5.7 มีพนักงานบางรายที่ลางานเกินกวาทีบ่ ริษัทฯ กําหนด ซึ่งทางแผนก
บุคคลไมไดทําการหักเงินเดือนสําหรับวันลางานที่เกินกวากําหนด

ขอเสนอแนะ
แผนกบุคคลควรตรวจสอบความถูกตองของรายงานเงินเดือนทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆ ในระบบและเพิ่มความระมัดระวังในการ
ตรวจสอบการจายเงินเดือนพนักงานใหมากขึ้น
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ดําเนินการใหฝายบุคคลเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการจายเงินเดือนให
มากขึ้น และใหระบบทีฝ่ ายบุคคลใชอยู สราง module ขึ้นมาเพื่อใหสามารถ
ปองกันการจายเงินผิดพลาด
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ขอสังเกต
5.8 เงินลงทุนในบริษัทยอยของ บริษทั เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด จํานวน
300,000 หุน มูลคาทุนจดทะเบียนตอหุน 100 บาท ไมสามารถ
ตรวจสอบกับใบหุนได

บมจ.การบินกรุงเทพ
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร

ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรจัดทําใบหุนจากบริษัทฯ ที่ไปลงทุนทันทีที่มีการลงทุน
เนื่องจากใบหุนเปนเอกสารทางกฎหมายที่สําคัญที่จะแสดงกรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษทั ฯ ดังกลาว

ทางฝายตรวจสอบภายในพบวา ระหวางป 2554 บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น
ไดมีการเรียกชําระคาหุน 25% และบริษัทฯ ไดทําการจายเงินดังกลาว
จํานวน 3 ลานบาทถวน ตามเอกสารเรียกชําระเงินคาหุน ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2554 อยางไรก็ดี ตามขอมูลในงบการเงินของบริษัท เอส อี เอ เอวิ
เอชั่น ณ สิ้นป 2554 แสดงยอดสวนของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
จํานวน 30 ลานบาท โดยเอกสารประกอบ เชน บอจ.5 ลงวันที่ 29 สิงหาคม
2554 ระบุวามีบริษัทฯ มีการจายชําระคาหุนแลวจํานวน 120,000 หุน หุนละ
100 บาท ทั้งนี้คาหุนสวนเพิ่มเติมดังกลาวนั้น บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่นยัง
ไมไดมีการเรียกชําระกับทาง บริษัทฯ แตอยางใด

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
บริษัทฯ อยูระหวางการจัดทําใบหุน
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บมจ.การบินกรุงเทพ

13.4.2 ขอสังเกตจากการตรวจสอบ-ภาษี
ขอสังเกต
1. บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมระหวางกันอยางเปนสาระสําคัญ ซึ่ง ควรมี
การกําหนดราคาใหเปนไปตามราคาตลาด

2.

ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทฯ ควรเตรียมจัดหาเอกสารประกอบการกําหนดราคาโอนระหวางกัน
ของบริษทั ฯ ที่สมเหตุสมผล และเหมาะสมและสอดคลองกันกับบทบัญญัติ
ประมวลรัษฎากรเพื่อใชในการตอบขอซักถามของเจาหนาที่จาก
กรมสรรพากร

ความคิดเห็นของฝายบริหาร
บริษัทฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดเตรียมเอกสารใหเรียบรอย
พรอมตรวจตอไป
บริษัทฯ ตัดจําหนายซอฟทแวรซึ่งไมจํากัดอายุการใชงานรอยละ 20 ขอเสนอแนะ
ของราคาตนทุนที่ไดมา โดยตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีการฉบับที่ บริษัทฯ จะตองนํารายการคาตัดจําหนายในสวนที่เกินจากที่กฎหมาย
145 มาตรา 4 (4) กลาวไววา “ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิในกรรมวิธี กําหนดมาบวกกลับในกําไรสุทธิเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อ
หลีกเลี่ยงปญหาขอโตแยงกับกรมสรรพากรและปองกันการประเมินภาษี
สูตร กูดวิล เครื่องหมายการคา สิทธิประกอกิจการตามใบอนุญาต
เพิ่มจากกรมสรรพากร
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์อยางอื่น กรณีไมจํากัดอายุการใช จะตองตัด
จําหนายรอยละ 10 ตอป สวนกรณีที่จํากัดอายุการใชงานจะตองตัด
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
จําหนายใชรอยละ 100 หารดวยจํานวนปอายุการใชงาน”
บริษัทฯ กําหนดใหฝายบัญชีดําเนินการในการยื่นภาษีทุกครั้งใหมีการ
ปรับปรุงใหตรงตามขอกําหนดของกรมสรรพากร
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ปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการทําธุรกรรมกับบริษทั ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งขัดแยง
กับบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร (ในเรื่องการกําหนดราคาโอน)
อยางไรก็ตาม senior manager ของ EY แนะนําใหบริษัทฯ มีความ
ระมัดระวังในการเตรียมเอกสารประกอบการกําหนดราคาโอนระหวางกัน
ฝายบัญชี โดยผูอํานวยการ สวนบัญชีทั่วไป แจงวาจะดําเนินการจัดเตรียม
เอกสารใหครบถวนเหมาะสม และสอดคลองกับบทบัญญัติประมวล
รัษฎากรดังกลาวตอไป
ทางฝายตรวจสอบภายในไดหารือกับพนักงานบัญชี และผูอ ํานวยการ สวน
บัญชีทั่วไป พบวา พนักงานบริษัทไมไดบวกตัวเลขดังกลาวกลับจริง
บริษัทฯ จะดําเนินการแกไขภาษีของป 2556 โดยยื่นแบบเพิ่มเติมตอ
กรมสรรพากร
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3.

ขอสังเกต
บริษัทฯ ไมไดรวมเงินพิเศษและสวัสดิการบางรายการทีท่ างบริษทั ฯ
จายใหกับพนักงาน เชน คาอาหาร เปนฐานเงินได ในการคํานวณภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ซึ่งตามประมวลรัษฎากรเงินพิเศษ
เหลานี้ตองนํามารวมกับรายไดในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาดวย

บมจ.การบินกรุงเทพ
ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นของฝายบริหาร
ขอเสนอแนะ
เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกปรับจากการคํานวณและนําสงภาษีหัก
ณ ที่จายจากเงินเดือนของพนักงานผิดพลาด บริษัทฯ ควรนําเงินพิเศษและ
สวัสดิการดังกลาวมารวมเปนรายไดของพนักงานในการคํานวณภาษีหัก ณ
ที่จายในแตละเดือน ซึ่งตามประมวลรัษฎากร การคํานวณและนําสงภาษีหัก
ณ ที่จายผิดพลาดนั้น บริษัทฯ จะตองชําระคาปรับเปนเงินรอยละ 1.5 ตอ
เดือนสําหรับยอดภาษีที่นําสงขาด
ความคิดเห็นของฝายบริหาร
บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องเงินพิเศษและสวัสดิการที่ใหแกพนักงานโดยมีการ
แกไขใหถูกตามขอเสนอแนะ
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ผลการติดตามโดยฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จากการสอบถามผูจ ัดการสวนบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ ชี้แจงวา
พนักงานที่ไดรับสวัสดิการอาหารคือ พนักงานที่ทํางานที่สนามบิน
โดยบริษัทฯ พิจารณาจากลักษณะธุรกิจแลวเห็นวามีปจจัยตางๆ ที่สงผลตอ
ความยากลําบากของพนักงานในการหาอาหารรับประทานระหวางการ
ปฏิบัติงาน อันไดแก สถานทีท่ ํางานที่หางไกลจากแหลงอาหาร (เปนพื้นที่ที่
มีขอบังคับสูง) ลักษณะงานที่ยากลําบากตอการไปเสาะหาอาหารภายนอก
สถานที่ปฏิบัตงิ าน ราคาอาหารที่วางขายอยูในบริเวณที่พนักงานพอจะ
เดินทางไปรับประทานอาหารได ซึ่งปจจัยดังกลาวบริษัทฯ พิจารณาแลว
เห็นวาควรใหสวัสดิการอาหารกับพนักงาน โดยไมถือเปนรายไดของ
พนักงาน และมูลคาตนทุนของอาหารที่บริษัทใหกับพนักงานมีมูลคาไม
มากนัก
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หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ปจจุบัน ฝายควบคุมภายในมีนายเกษม อาคเนยสุวรรณ เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน โดยมีพนักงานทั้งหมด 7 ทาน
(รวมหัวหนางานตรวจสอบภายใน) โดยแบงออกเปน 2 หนวยงานไดแก 1) Internal audit ซึ่งมีหนาที่เปนผูตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และ 2) Risk and compliance ซึ่งเปนผูระบุและดูแลการบริหารความเสี่ยง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ไดใหความเห็นวา นายเกษม อาคเนย
สุวรรณ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาและการอบรมที่เหมาะสม มีประสบการณในปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเปนระยะ 16 ป เคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน คือ หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบภายใน โดยสถาบันผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย และมี
ความเขาใจและความเปนอิสระในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ
13.6

การจัดการเงินสด
บริษัทฯ มีการจัดการที่เกี่ยวของกับบัญชีเงินสดที่สําคัญ 3 สวน มีรายละเอียด ดังนี้

13.6.1 เงินสดในมือและเงินสดยอย
เงินสดในมือของบริษัทฯ คือเงินสดที่บริษัทฯ สํารองไวเพื่อใชเปน เงินแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและเงินทอน
ลักษณะการใชจะเปนการหมุนเวียนภายในวงเงินที่กําหนดและไมมีการเบิกชดเชย
เงินสดยอยของบริษัทฯ คือเงินที่มีไวเพื่อใชจายเบ็ดเตล็ดทั่วไป โดยมียอดไมเกิน 3,000 บาทตอครั้งตอใบเสร็จ สําหรับ
สถานีตางประเทศจะตองเบิกไมเกิน 30,000 บาทตอครั้งตอใบเสร็จ ยกเวนการจายชดเชยคาโดยสาร คาติดตามสัมภาระ คาพิธี
การศุลการกรและตรวจคนเขาเมือง ซึ่งจะเบิกจายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะตองมีการเบิกเงินชดเชยสวนที่เบิกออกไปอยาง
สม่ําเสมอ
การเก็บรักษา
บริษัทฯ ไดกําหนดใหพนักงานทุกคนที่มีหนาที่ถือเงินสดยอยตองเปดบัญชีตางหากเพื่อเงินสดยอยของบริษัทฯ แยก
ออกจากบัญชีสวนตัว เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน ใชเงิน ควบคุมดูแล และตรวจสอบไดของบริษัทฯ
ผูมีอํานาจอนุมัติ
ผูมีอํานาจอนุมัติในการเบิกคาใชจายตางๆ การจัดตั้งและการเพิ่มวงเงินสดยอยทั้งในกรณีถาวรและชั่วคราว และการ
จัด ตั้ งวงเงิน สดในมื อ สํา หรั บ เงิ นทอนและแลกเปลี่ ย น โดยอํ า นาจการอนุ มัติ จะเป น ไปตามระเบี ยบว า ด ว ยการมอบหมาย
ดําเนินการของบริษัทฯ
การทบทวนการกําหนดวงเงินสดในมือและวงเงินสดยอย
รองผูอํานวยการใหญฝายบัญชี จะเปนผูทบทวนการกําหนดวงเงินสดในมือและวงเงินสดยอยอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ
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13.6.2 เงินสดสําหรับภาวะวิกฤต
บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย วงเงิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานเงินสดสําหรับภาวะวิกฤตไว เพื่อรองรับสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตตางๆ ที่ไมสามารถคาดหมายได อาทิ อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ จราจลหรือการกอวินาศกรรม เปนตน
เพื่อใหธุรกิจของบริษัทฯ ดําเนินตอไปไดตามปกติอยางตอเนื่อง
วงเงินเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต
บริษั ทฯ มีการกํ าหนดวงเงิ นสดสําหรับ ภาวะวิก ฤตเปน ทั้งสกุลเงิน บาทและสกุ ลเงิ นเหรีย ญสหรัฐ เพื่ อรองรับ กรณี
ฉุกเฉินทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไดมีการกําหนดใหฝายการเงินและทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤต รวมกันทบทวนและ
กําหนดวงเงินดังกลาว โดยจัดใหมีการทบทวนวงเงินอยางนอยปละ 1 ครั้ง
การเก็บรักษา
เงินสดสําหรับภาวะวิกฤต ไดถูกเก็บไวในตูเซฟ ณ สถานที่แหงหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีผูเก็บรักษากุญแจและผูเก็บรักษา
รหัสเปนคนละบุคคล เพื่อความปลอดภัยและควบคุมการนําเงินดังกลาวในการออกมาใชเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ผูเก็บรักษากุญแจ
และผูเก็บรักษารหัสไมไดเปนบุคคลในทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เงิน สดสํา หรั บภาวะวิ กฤตจะสามารถเบิ กใชต อเมื่อ มีส ถานการณ ฉุก เฉิ นเกิด ขึ้น และมีก ารประกาศภาวะวิก ฤตโดย
ผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤตซึ่งเปนทีมผูบริหารของบริษัทฯ จะเปนผูประเมินคาใชจายที่ตองใชใน
เหตุการณนั้นๆ และหัวหนาทีมบริหารจัดการภาวะวิกฤต จะมีคําสั่งการกําหนดตัวบุคคลที่สามารถเบิกเงินสดสําหรับภาวะวิกฤต
พรอมจํานวนเงินที่ตองใช และภายหลังการใชวงเงินดังกลาว บริษัทฯ มีการควบคุมและตรวจสอบการใชเงินดังนี้
สวนการเงิน

ปฏิบัติงาน ควบคุม และตรวจสอบการเบิกใชเงินใหเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูเบิกใชเงิน

เบิกใชและควบคุมดูแลการเบิกจาย รวมทั้งรวบรวมเอกสารตางๆ เพื่อใชเปนหลักฐาน

ฝายบัญชี

ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร และบันทึกบัญชี

ฝายตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลตอกรรมการผูอํานวยการใหญและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

13.6.3 เงินทดรองจาย
บริษัทฯ มีเงินทดรองจาย ใหกับผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเบิกใชในการสํารองจายเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ตามความจําเปน อาทิ คาใชจายในการเดินทาง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเตรียมการบิน เปนตน โดยตองมีเอกสารขอ
อนุมัติ เอกสารประกอบตางๆ และเหตุผลความจําเปนในการขออนุมัติทุกครั้ง ซึ่งมีการกําหนดอํานาจในการอนุมัติของผูบริหาร
ตามระเบียบวาดวยการมอบหมายดําเนินการ (Table of Authority) ทั้งนี้เงินทดรองจายไมมีการกําหนดวงเงินสูงสุดในการเบิก แต
หากเบิกเงินทดรองจายมากกวา 5 ลานบาทตองมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
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ในชวงปลายป 2556 ถึงตนป 2557 ที่มีเหตุการณการชุมนุมประทวงในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ไดมีการเบิกเงินทด
รองจายจํานวนหนึ่งเก็บไวในตูเซฟของบริษัทฯ เพื่อสํารองไวหากเหตุการณเกิดมีความรุนแรง และไมสามารถเบิกเงินหรือทํา
ธุรกรรมที่ธนาคารได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการนําเงินดังกลาวกลับคืนเขาบัญชีบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลวตั้งแตไตรมาส 1 ป 2557 ที่
ผานมา
ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมการเบิกใชเงินทดรองจายอยางรัดกุมเพียงพอ เพื่อปองกันมิใหเกิดการสูญหายและทุจริตที่
อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ไดมกี ารออกประกาศเรื่องเงินทดรองจาย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ถึงขั้นตอนปฏิบัติในการเบิกเงินทด
รองจา ย โดยมีก ารกําหนดวิธี การเบิ กจ าย การคื นเงิ นทดรองจ าย ระยะเวลาการสงเอกสารที่ เกี่ ยวข อง และการติด ตาม อยา ง
เหมาะสมในประกาศดังกลาว
13.6.4 เงินสํารองจายของสวนการเงินในวันหยุดตอเนื่อง
ในอดีตที่ผาน บริษัทฯ ไดมีการเบิกเงินทดรองใหกับผูบริหารและพนักงานในสายงานบัญชีการเงินในชวงวันหยุดเสาร
อาทิตยและวันหยุดยาว เพื่อสํารองไวหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไมคาดคิดและไมสามารถเบิกเงินจากธนาคารไดในชวงวันหยุด ดังนั้น
เพื่อเปนการปองกันการเบิกจายเงินสํารองขางตนไวในบัญชีพนักงานคนใดคนหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557ไดอนุมัติใหบริษัทฯ เปดบัญชีกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เพื่อสํารองเงินสดจํานวน 1,000,000 บาทไว
ถาวร โดยใหเฉพาะผูเกี่ยวของ 2 ทานมีอํานาจเบิกจายผานระบบอินเตอรเน็ตเทานั้น โดยหากมีการเบิกใชเงินสํารอง ผูที่ขอเบิกใช
จะตองนําหลักฐานการเบิกใชเงินมายื่นเพื่อขอเบิกเงินคืนกลับเขาไปในบัญชีดังกลาว (Reimburse)
13.6.5 เงินสดที่สถานีแหงหนึ่ง
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายตั๋วและคาน้ําหนักสวนเกินจากจุดหมายปลายทางแหงหนึ่ง และมีคาใชจายในการประกอบ
ธุรกิจ อาทิ คาบริการภาคพื้น คาเชาสํานักงาน คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน เปนตน ซึ่งรายไดหลังหักคาใชจายทั้งหมดในการ
ดําเนินธุรกิจดังกลาว บริษัทฯ มีสวนของกําไรจํานวนหนึ่งที่ยังคงเก็บไวที่สถานีแหงนั้น เนื่องจากขอจํากัดดานตนทุนทางการเงิน
ที่คอนขางสูงในการนําเงินดังกลาวกลับประเทศไทย อยางไรก็ตามเพื่อเปนการควบคุมเงินดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ไดมีมติใหบริษัทฯ ดําเนินการควบคุมเงินสดดังกลาว โดยไดมีการแยกเก็บรหัสตูเซฟ และกุญแจไวคนละแหงคนละ
ประเทศ และไดกําหนดใหฝายบัญชีตองมีการตรวจนับอยางนอย 2 ครั้ง/เดือน
13.7

การลงทุนในหลักทรัพย

ในอดีตบริษัทฯ มีฐานะเปนบริษัทจํากัด จึงไมไดมีการกําหนดระเบียบนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยไวอยางชัดเจน
ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพยในอดีตของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอย จะเปนอํานาจการตัดสินใจของกลุมผูบริหารในการสั่งซื้อ
ขายหลักทรัพย
อยา งไรก็ตาม ภายหลั งที่ บริษั ทฯ แปลงสภาพเปนบริษั ทมหาชน และวางแผนเข าจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย ฯ
บริษัทฯ ได กําหนดมาตรการ อํ านาจอนุมัติ และขั้น ตอนการควบคุมดูแลเรื่องการลงทุนในหลั กทรัพยไว เรียบรอยแลว โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ-นโยบายการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย สวนที่
2 หนา 181”
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด มีหลักทรัพยเพื่อคาเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 31 ลาน
บาท และไมมีการลงทุนเพิ่ม รวมทั้งไมมีหลักทรัพยใดที่อยูในชื่อของพนักงาน กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทยอยหรือของ
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่เปนลักษณะของการยืมบัญชีเพื่อใชในการคาหลักทรัพยเหลืออยูอีก
13.8

การใหกูยืมเงิน

ในป 2554 บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (“BAC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดใหเงินแกพนักงานของบริษัทฯ
ไปซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงหนึ่งมูลคาประมาณ 7,000,000 บาท โดยหุนดังกลาวถือในชื่อพนักงาน
อยางไรก็ดี พนักงานของบริษัทฯ ดังกลาวไดยืนยันกับผูตรวจสอบบัญชีของ BAC มาโดยตลอดวาไดถือหุนดังกลาวไวแทน BAC
และ BAC ไดบันทึกบัญชีเปนเงินลงทุนของ BAC และเมื่อไดรับเงินปนผล พนักงานของบริษัทฯ ดังกลาวก็จะนําสงใหแก BAC
และ BAC จะบันทึกเงินปนผลดังกลาวเปนรายไดของ BAC ทั้งนี้ พนักงานดังกลาวไดขายหุนไปแลวเมื่อเดือนกรกฏาคม 2557
และไดนําเงินจากการขายหุนสงมอบคืนใหแ ก BAC แลว ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายไมใ ห
บริษัทยอย ลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มเติม โดยใหทยอยจําหนายหลักทรัพยที่บริษัทยอยยังคงลงทุนอยูจนหมด ดังนั้น ดวยนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวของบริษัทฯ และ BAC เหตุการณในลักษณะดังกลาวจะไมเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ กอนที่บริษัทไดมีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ในบางขณะที่บริษัทมีเงินสดอยู กรรมการซึ่งเปนผู
ถือหุ นของบริ ษัทจะกู ยืมเงินจากบริษั ทเพื่ อนํา ไปใชจ ายตามวั ตถุป ระสงค สวนตัวซึ่ งรวมถึ งการซื้อ หุน ซึ่งบริษั ทฯ ไมมีสว น
เกี่ยวของใดๆ โดยบริษัทฯ จะบันทึกเงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินใหกูยืมกรรมการ อยางไรก็ดี กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท
ฯ ก็ไดมีการชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ยทั้งหมดแลว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ไดมีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลว ตามที่ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดกําหนดนโยบายวาบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูหรือใหกูยืมซึ่งรวมถึงการค้ําประกันหรือนํา
ทรัพยสินไปเปนหลักประกันใหแกบุคคลที่เกี่ยวของในอนาคต ดังนั้น ดวยนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคตดังกลาว
เหตุการณในลักษณะขางตนจะไมเกิดขึ้นอีก
13.9

การตรวจนับสินทรัพยถาวร

ในป 2556 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการตัดจําหนายบัญชีสินทรัพยถาวรบางสวน เนื่องมาจากการตรวจนับบัญชีทรัพยสิน
ของบริษัทฯ กอนการนําระบบ SAP มาใชในการบันทึกบัญชีทรัพยสินในป 2557 หนวยงานรับผิดชอบไดแจงวาไมพบทรัพยสิน
บางรายการ ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 23 มกราคม 2557 จึงไดมีการอนุมัติการตัดจําหนาย
บัญชีทรัพยสินที่มีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประมาณ 85.18 ลานบาท ซึ่งการอนุมัติการตัดจําหนายสินทรัพย
เปนไปตามขั้นตอนการตัดทรัพยสินออกจากบัญชีทรัพยสิน ตามระเบียบวาดวยการจัดการทรัพยสินในบริษัทฯ อยางไรก็ตาม
ภายหลังการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการตรวจนับอีกครั้งโดยฝายซอมบํารุง และตรวจพบทรัพยสินบางรายที่มีอยูใน
รายการที่ขออนุมัติการตัดจําหนายไป ดังนั้น จึงทําใหมูลคาทรัพยสนิ ที่ทําการตัดจําหนาย ลดลงเหลือประมาณ 52.60 ลานบาท ซึ่ง
ประกอบดวยสินทรัพยหลายประเภท ซึ่งสามารถสรุปไดเปน 3 สวนหลักดังนี้
1) อะไหลอากาศยานที่เปนชิ้นสวนที่มี Serial Number และซอมได (Rotatable Part) สําหรับซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งมี
มูลคาการตัดจําหนายรวมประมาณ 36.50 ลานบาท
2) สวนปรับปรุงสนามบิน อาคาร และสวนปรับปรุงอาคารเดิมของสนามบินสมุยที่ไมไดใชงานแลว มูลคารวมประมาณ
9.36 ลานบาท สวนใหญเกิดจากการปรับปรุงอาคารผูโดยสารที่สนามบินสมุย ประมาณ 7.85 ลานบาท
3) อุปกรณสํานักงาน และอุปกรณอื่นๆ อาทิ เครื่องมือชาง ไมโครเวฟ ตูเย็น มูลคารวมประมาณ 6.70 ลานบาท
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ทั้งนี้ ในป 2557 โดยถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยนอกเหนือจากการจัดจําหนาย
สินทรัพยขางตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการจัดการทรัพยสนิ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2557 เพื่อควบคุมดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ ทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพ
13.10

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามขอ 13.6-13.9 ขางตน พบวาระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ในขณะที่มีสถานะเปนบริษัทจํากัดมีความไมรัดกุมบางประการ อยางไรก็ตามปจจุบันบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการแกไข
ระบบควบคุมภายในในดานตางๆ อยางเหมาะสมเปนที่เรียบรอยแลว และไดรายงานใหกับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว
โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ไดมีมติวาบริษัทฯ ไดแกไขระบบควบคุม
ภายในไดดีขึ้นอยางตอเนื่องและพอเพียงที่จะแกไขจุดออนและสามารถปองกันขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนหรือ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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