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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการตอการควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 13/25576 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ9 พฤษภาคม 25576 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 4 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร 
เจาหนาที่ และหนวยงานที่เก่ียวของถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ และมีความเห็นดังนี้       

1. ความเพียงพอของระบบสภาพแวดลอมควบคุมเก่ียวกับภายในองคกรและสภาพแวดลอม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ที่ชัดเจน เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน โดยมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ มีการแตงต้ังกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศของ ก.ล.ต. เปนกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

- บริษัทฯ มีการจัดทําโครงสรางสายงานอยางเหมาะสม โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริหารไวอยางชัดเจน 
และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

- บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง ดวยการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาแกพนักงาน และมีการจัดเตรียมผูบริหารหรือพนักงานใหมีความพรอมกับตําแหนงที่สูงขึ้น หรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการทํางาน 

- บรษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และอํานาจดําเนินการเปนลายลักษณอักษรและใชปฏิบัติอยูใน
บริษัท บริษัทฯ สนับสนุนใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี โดยมีการกําหนดกลยุทธ การวางแผน การดําเนินการ การ
ควบคุม การติดตามที่เหมาะสม มีการจัดทําโครงสรางการบริหารที่ดี มีขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติที่เปนลายลักษณ
อักษร สงผลใหบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. การกําหนดวัตถุประสงคมีความชัดเจนและสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ 

- บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ที่สอดคลองกับเปาหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม 

- บริษัทฯ มีการเผยแพรและช้ีแจงวัตถุประสงคขององคกรใหกับฝายบริหาร โดยการจัดประชุม Management Meeting ปละ
2 คร้ัง  

- บริษัทฯ  มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค เ ชิงกลยุทธ  โดยไดจัดทําเปนแผนงานประจําป  (Strategic 
Implementation Plan – SIP)บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ที่เก่ียวของกับเปาหมายหลักของบริษัทฯ
อยางชัดเจน และไดมีการเผยแพรและช้ีแจงวัตถุประสงคใหกับฝายบริหารและพนักงานทราบ โดยการส่ือสารผานทาง
ระบบอินทราเน็ต และบอรดประชาสัมพันธ นอกจากนี้ บริษัทฯไดปรับเปล่ียนแผนงาน กลยุทธ และวัตถุประสงคให
สอดคลองกับสถานการณและปจจัยเส่ียงที่เปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ 

3. ความครบถวนของการบงชี้เหตุการณ 
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- บริษัทฯ มีการวิเคราะหกระบวนการ ขั้นตอน เพื่อระบุปจจัยเส่ียงของกระบวนการที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมาย โดยพิจารณาความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ทั้งดานกลยุทธ การ
ดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ รวมถึงการวิเคราะหโอกาสในการเกิดทุจริต 

- บริษัทฯ มีการระบุความเส่ียงเรียงลําดับความเส่ียงสูงไปจนถึงความเส่ียงตํ่า โดยใชวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใน
การวิเคราะหความเส่ียง 

- บริษัทฯไดระบุตัวบงช้ีเหตุการณหรือปจจัยเส่ียงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย โดย
พิจารณาแหลงความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการระบุปจจัยเส่ียงที่
ครอบคลุมตอการเปล่ียนแปลงของทุกระดับ 

4. ความมีประสิทธิภาพในการประเมินความเส่ียง 

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกําหนดกลยุทธในการการบริหารความเส่ียง รวมถึงกํากับดูแลและประเมิน
ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของทุกหนวยงาน และติดตามความคืบหนาในการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

- บริษัทฯ มีการระบุความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย หรือมีโอกาสเกิดทุจริต โดย
พิจารณาความเส่ียงที่เกิดจากปจจัยทางดาน Business Risk, Financial Risk, Operational Risk และ IT Risk 

- บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรม เพื่อใหความรูกับผูบริหารระดับตนขึ้นไปไดเขาใจ 

- มีฝายตรวจสอบภายในตรวจติดตาม และรายงานผลเปนระยะๆ บริษัทฯ มีการกําหนดหลักเกณฑของการประเมินความ
เส่ียงในแตละระดับไวอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร ซึ่งไดประเมินทั้ง 2 ดาน 
คือ ผลกระทบตอความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณนั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง (Likelihood) 
เพื่อพิจารณาระดับคาของความเสี่ยงที่อาจเปน ระดับสูง กลาง หรือตํ่า พรอมทั้งหาวิธีในการบริหารจัดการกับความเส่ียง
เหลานั้น 

5. ความมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความเส่ียง 

- บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียง โดยเลือกจัดการกับความเส่ียงระดับสูงเปนอันดับแรก และมีการพิจารณาทางเลือกที่จะ
บริหารความเส่ียงนั้นอยางมีประสิทธิผลสูงสุด 

- บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงและรายงานผลความคืบหนาอยางสม่ําเสมอบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียง
อยางเปนระบบตอเนื่อง โดยกําหนดกลยุทธการตอบสนองตอความเส่ียงในแตละระดับและในภาพรวม โดยพิจารณา
ทางเลือกที่จะบริหารความเส่ียงนั้น ซึ่งไดแก การหลีกเล่ียง การลด การโอนใหผูอื่น และการยอมรับความเส่ียงไวอยาง
ชัดเจน เพื่อใหม่ันใจไดวา บริษัทฯ ไดพิจารณาทางเลือกที่มีความคุมคาสูงสุด และมีประสิทธิผลสูงสุด 
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6. ความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- บริษัทฯ มีแผนบริหารความเส่ียง ซึ่งกํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

- บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งไดมีการประกาศใชอยางเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการจัดทําอํานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) โดยระบุอํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติการเบิกจายของฝาย
บริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน 

- บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่การอนุมัติรายการ, การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บทรัพยสิน ออกจากกันอยางชัดเจน 

- บริษัทฯ มีหนวยงานทางการเงินและหนวยงานกฎหมาย ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอก และยังมีผูตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกตองดวย 

- บริษัทฯ มีการจัดทํา Investment Evaluation และ Budget Planning และมีหนวยงานที่จะดําเนินการติดตามควบคุมให
การลงทุนอยูในงบประมาณท่ีต้ังไว  

- บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 

- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในระบบ SAP และระบบ Business Intelligence (BI) สําหรับนํา
ขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห  

- บริษัทฯ มีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ที่สอดคลองกับเปาหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม และช้ีแจง
วัตถุประสงคขององคกรใหกับฝายบริหาร โดยการจัดประชุม Management Meeting ปละ 2 คร้ัง นอกจากนี้ยังกําหนดให
จัดทําแผนงานประจําป Strategic Implementation Plan (SIP) ซึ่งหนวยงานตางๆ จะทําแผนงานฯ ใหสอดคลองกับเปา
หายและวัตถุประสงคขององคกร บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน โดยเนน
กิจกรรมการควบคุมแบบปองกันเปนหลัก รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจวา วิธีการ
จัดการความเส่ียงหรือกิจกรรมการควบคุมนั้น ไดมีการนําไปปฏิบัติจริง สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว นอกจากน้ี
ผูบริหารระดับสูง ยังไดมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกิจกรรมการควบคุมเปนระยะๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณหรือความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวได 

7. ความเหมาะสมของการจัดการระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

- บริษัทฯ มี Intelligent Data Center เปนศูนยรวบรวมขอมูลที่ชวยผูบริหารในการติดตาม และวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยใน
การตัดสินใจ โดยบริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 27001 

- บริษัทฯ มี Back up Site ในการจัดเก็บขอมูลสํารองของระบบสารสนเทศ 

- บริษัทฯ มีการกําหนดและจัดเตรียมขอมูลที่จําเปนในการดําเนินงาน เพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอ
ในการตัดสินใจ 
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- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในระบบ SAP และระบบ Business Intelligence (BI) สําหรับนํา
ขอมูลที่มีอยูมาจัดทํารายงานในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห  

- บริษัทฯ มีการสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารบางวาระสําหรับการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยาง
นอย 7 วัน 

- บริษัทฯ มีการจัดเก็บขอมูลเปน 2 รูปแบบ คือ สําเนาเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส 

- บริษัทฯ มีนโยบายบัญชีตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป และมีผูสอบบัญชีภายนอกเขาสอบทานงบการเงินทุก
ไตรมาส และรับรองงบการเงินของบริษัททุกป  

- บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการควบคุมภายใน ไวในแบบแสดงขอมูลประจําป ซึ่งขอมูลดังกลาวผานการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

- บริษัทฯ มีชองทางใหบุคคลภายใน และภายนอกแจงเร่ืองรองเรียน หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอองคกรโดยสงถึง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย หรือ e-mail 

- บริษัทฯ มีเว็บไซดเผยแพรวิธีการแจงเบาะแส และปกปองผูแจงเบาะแส โดยกําหนดใหแจงเบาะแสพรอมหลักฐานสงถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและขอมูลที่สามารถเช่ือมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อ
นําไปใชในการบริหารความเส่ียงหรือเพื่อการตัดสินใจไดอยางถูกตองทันเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนมีการกําหนดแผนสํารองฉุกเฉิน สําหรับปองกันในเร่ืองความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ขณะที่มีอุบัติภัยรายแรงจนระบบไมสามารถปฏิบัติงานได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีระบบ
การจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได (Audit Trail) 

8. ความสม่ําเสมอของระบบการการติดตามและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจผล 

- บริษัทฯ มีการจัดทําผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานประจําป (SIP) วาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม 
โดยนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  

- บริษัทฯ มีการปรับปรุง/แกไข สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหสอดคลอง กับเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหาร  

- หนวยงานตรวจสอบภายใน กําหนดแผนการตรวจสอบของบริษัท เปนประจําทุกป รวมทั้งจัดทํา Audit Programs ให
สอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา อยางนอยไตรมาสละคร้ัง 

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบใหกับฝายจัดการและฝายบริหาร  

- หนวยงานตรวจสอบภายใน ไดติดตามและประเมินผลเร่ืองดังกลาว พรอมรายงานตอฝายบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนการบริษัทฯ มีการติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือตัวช้ีวัด (KPI) ที่
กําหนดในแตละระดับอยางเหมาะสมสมํ่าเสมอ และมีระบบการวิเคราะห ประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน โดย
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กําหนดใหพนักงานระดับหัวหนางานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการรายงานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด 
พรอมทั้งรายงานตอหัวหนางานระดับสูงตอไป เพื่อใหม่ันใจไดวา มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้น มีประสิทธิผล 
สามารถตอบสนองตอปจจัยเส่ียงและการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม ทันเวลา 

13.2 ผลสรุปรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

ที่ผานมา บริษัทฯ มิไดมีฝายตรวจสอบภายในของตนเอง การตรวจสอบที่ผานมา เปนการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของ SAMART ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ ที่มีหนาที่ตรวจสอบบริษัทยอยทุกบริษัท อยางไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ฯ คร้ังที่ 3/2556 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนุมัติโครงสรางองคกร โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนของ
ตนเอง ทั้งนี้หนวยงานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคโดยรวมของการตรวจสอบภายใน คือ การทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใน
องคกร โดยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ประเมินความเส่ียง การควบคุมภายใน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯ ใหสามารถปฏิบัติหนาที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตคาใชจายที่เหมาะสม เพื่อใหม่ันใจวาการ
ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ กําหนดไว 

 ขอมูลทางดานการบัญชี การเงิน และการดําเนินงาน มีความถูกตอง เช่ือถือได และมีความสมบูรณของสารสนเทศ  

 วิธีการปองกันดูแลทรัพยสินวา มีความเหมาะสมเพียงพอ และสามารถพิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินเหลานั้นได 

 การใชทรัพยากรวา เปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของพนักงานในระดับตางๆ วาไดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมถึงความ
คืบหนาตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

 ประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององคกร 

เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะตองใชบุคลากรในการใหบริการและอุปกรณคอมพิวเตอร และโทรศัพท
จํานวนมาก การตรวจสอบภายในจึงใหความสําคัญกับการบันทึกเวลาการทํางานของพนักงานและความมีอยูจริงของพนักงาน 
นอกจากนี้ยังเนนการตรวจสอบเก่ียวกับความครบถวนของทรัพยสินและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ  

โดยในป 25565 ที่ผานมา บริษัทฯ มีประเด็นที่พบจากการตรวจสอบและแนวทางแกไข/ปองกันดังนี้ 

1. ดานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 การจัดหาอัตรากําลังสําหรับ Customer Service Staff (CSS) ไมเปนไปตามเปาหมาย 

 แนวทางแกไข/ปองกัน: ไดมอบหมายใหสวนงานสรรหาและวาจางดําเนินการเก็บสถิติ และวัดผลอยางใกลชิด เพื่อ
สามารถนําไปวางแผน และปรับปรุง กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาอัตรากําลังคนใหไดตามเปาหมาย 

 ไมพบ Action Plan สําหรับแนวทางปรับปรุง/      แกไข สาเหตุการลาออกที่ชัดเจน 
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 แนวทางแกไข/ปองกัน:  - ไดมอบหมาย HR ทํา Action Plan สําหรับแนวทางในการจัดการเร่ืองดังกลาว 

 ไมพบหลักฐานการคืนทรัพยสิน และตัดสิทธิ์ของพนักงานลาออกวาครบถวนหรือไม 

 แนวทางแกไข/ปองกัน:  ไดแจงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหดําเนินการเก่ียวกับการคืนทรัพยสิน รวมถึงมีแบบฟอรมการ
แจงคืนทรัพยสินเม่ือพนักงานลาออก แตพบวาพนักงานบางคนไมไดกรอกขอมูล หรือกรอกไมครบถวน 

2. การบริหารจัดการดานการขาย 

 สัญญาครบกําหนดแตยังไมไดคืนหนังสือคํ้าประกัน  

 แนวทางแกไข/ปองกัน:  นําเร่ืองการติดตามหนังสือคํ้าประกันไวใน Monthly - Sale Report เพื่อใหมีการติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ 

 ความครบถวนของการจัดทํารายงานใหกับลูกคาตามสัญญา 

 พบวาการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานใหกับลูกคาบางฉบับ เปนการจัดทําแบบ Manual ซึ่งอาจเกิดขอผิดพลาดได 
และทําใหลูกคาไดขอมูลไมถูกตอง 

 แนวทางแกไข/ ปองกัน: ใหมีการตรวจทานอยางละเอียด กอนทําการจัดสง ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกคร้ัง และจะ
กําหนด KPI ใหกับหัวหนางาน ในเร่ืองของความถูกตองในการจัดทํารายงาน 

 การคํานวณการจาย Incentive (Pay Per Performance Project) ตองรวบรวมขอมูลโดยใช Manual ซึ่งตองใชเวลา
มากในการจัดทํา และตรวจสอบรายงาน นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดในการจายผลตอบแทนดังกลาว  

 แนวทางแกไข/ ปองกัน: อยูระหวางทดสอบระบบ Genesys ซึ่งสามารถนํามาใชในการดึงขอมูล Incentive ได 

 การเปรียบเทียบการลงทุน และผลตอบแทน ที่เกิดขึ้นจริง จากการทําโครงการ Pay Per Performance พบวา
ผลตอบแทนในเร่ือง Head Count และประสิทธิภาพในการทํางาน (Productivity) ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดวาง
ไว  

 แนวทางแกไข/ ปองกัน: จากการวิเคราะห ROI พบวามีความคุมคา เนื่องจากสามารถลดคาใชจายดานการดําเนินงาน
ไดมากกวาจํานวนเงินที่จาย Incentive 

 การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน ณ สถานที่ของลูกคา บางแหงโดยใชใบบันทึกการปฏิบัติงาน (Manual) ซึ่งอาจ
มีการแกไขหรือลงเวลาไมถูกตองตามจริง จึงอาจทําใหการจายคาจางไมถูกตอง 

แนวทางแกไข/ปองกัน: บริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขโดยไดเปล่ียนวิธีการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ของ
ลูกคาใหเปนการบันทึกดวยเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 

 การติดรหัสทรัพยสินและแจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินในแถบรหัสทรัพยสินไมครบถวน ซึ่งอาจทําใหการตรวจนับ
สินทรัพยไมมีประสิทธิภาพ  หรืออาจมีการเคล่ือนยายทรัพยสินโดยไมทราบวาเปนของหนวยงานใด 

แนวทางแกไข/ปองกัน:  บริษัทฯ ไดดําเนินการติดแถบรหัสทรัพยสินที่มีรายละเอียดทรัพยสินเพิ่มเติมครบถวนทุก
รายการแลว 
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 การเก็บรักษาทรัพยสินที่ชํารุดและไมไดใชงานบางประเภทไมเปนไปตามคูมือปฏิบัติงาน 

แนวทางแกไข/ปองกัน:  บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหฝายท่ีเก่ียวของสงคืนทรัพยสินที่ไมไดใชงานหรือชํารุดใหแกฝาย
ธุรการผูรับผิดชอบดูแล 

 การจัดเก็บเอกสารไมครบถวน เชน เอกสารใบส่ังซ้ือที่มีการยกเลิก ไมถูกจัดเก็บไวในแฟมใหครบถวนและเรียง
ตามลําดับเลขที่ (Running No.) 

 แนวทางแกไข/ปองกัน:  บริษัทฯ ไดดําเนินแกไขใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของการจัดเก็บเอกสารดังกลาวใหถูกตองครบถวน 

2. ดานการเงินและบัญชี 

 การเคลียรเงินทดรองจายของพนักงานไมเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  

แนวทางแกไข/ปองกัน:  บริษัทฯ ไดเนนยํ้าถึงหลักเกณฑระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเคลียรเงินทดรองจายใหกับผูเบิก
ทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด โดยใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของติดตามเงินทดรองจายที่มียอดคางนานใหครบถวน 
และบริษัทฯ จะไมจายเงินทดรองจายใหกับพนักงานที่ยังคงมียอดเงินทดรองจายคงคาง 

13.3 ความเห็นของผูสอบบัญชี  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ไดเสนอรายงาน
ขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Audit Management Letter) ของบริษัทฯ รายละเอียด ดังนี้ 

ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ความเห็นผูบริหาร สรุปผลการติดตามและ
ปรับปรุงโดยผูบริหารของ

บริษัทฯ 
1. ควร ให พ นั ก ง านลงนาม รับทราบ

เกี่ยวกับการทํารายการท่ีอาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ระดับความเส่ียง: ปานกลาง 
บริษัทฯยังไม ไดจัดใหพนักงานลงนาม
ประจําป รับทราบถึงการหามทํารายการท่ี
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ ตามท่ีไดวางนโยบายไว ท้ังน้ีในป 
2556 บริษัทฯไมมีรายการที่เกี่ยวกับความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯควรจัดใหมีการบังคับใช
น โ ย บ า ย โ ด ย ใ ห พ นั ก ง า น
รับทราบการทํารายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน
อยางเปนทางการ โดยเฉพาะ
ผูบริหาร 

รับทราบและจะจัด
ใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย 

พนักงาน ท่ียั ง ไม ได ล งนาม
รับทราบสวนใหญเปนพนักงาน
รุ น เก า  บ ริ ษัทฯอ ยู ร ะหว า ง
ดําเนินงานติดตามใหพนักงาน
ลงนามรับทราบเกี่ยวกับการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน  

2. ควรมีการแจงจํานวนพนักงานและ
เงินเดือนในรายงานการกระทบยอดการ
จายเงินเดือน (Payroll Reconciliation) 

ระดับความเส่ียง: ตํ่า 
ปจจุบันบ ริ ษัทฯ  กระทบยอดการจ าย
เงินเดือนจากทะเบียนการจายเงินเดือน 
สมุดบัญชีแยกประ เภท  และภ .ง .ด . 1 

การทํารายงานกระทบยอดการ
จายเงินเดือน (Payroll 
reconciliation) เปนวิธีการ
ตรวจสอบท่ีดี ท่ีทําใหม่ันใจได
วามีการจายเงินเดือนถูกตอง
ตามจํานวนพนักงานท่ีลาออก
และเขาทํางานใหม 

รับทราบและจะ
ปฏิบัติตาม 
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อยางไรก็ตามบริษัทฯควรมีการกระทบยอด
การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานและ
เงินเดือนเปรียบเทียบกับเดือนกอน รายงาน
ดังกลาวจะชวยอธิบายผูบริหารถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเดือนแตละเดือน เพ่ือ
เปนขอมูลในการตรวจสอบและอนุมัติ 

 

ทั้งนี้สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมไดมีการออกรายงานขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีแก
บริษัทฯ 


