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10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในทีด่ ี โดยจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้
กลุ่ม บริษทั ฯ มีระบบควบคุม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิท ธิภ าพ และการดาเนิ น การเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3
ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร
และเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและได้สรุประบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ใน
ด้านต่างๆ ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสีย่ ง 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ย
บริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษทั ฯมี
ความเห็นว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มคี วามเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่
เป็ น อยู่ ส าหรับ ผลการประเมิน ความเพีย งพอของระบบควบคุม ภายในของกลุ่ ม บริษ ัท ฯ ที่ผ่ า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วสรุปได้ดงั นี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดชี ่วยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพ โดยมี
การส่งเสริมให้ทุ กคนตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้างอย่างเหมาะสม การ
กาหนดหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) การประเมินความเสีย่ ง
กลุ่ม บริษทั ฯ ให้ความสาคัญ ในด้านการบริห ารความเสี่ ย ง โดยกาหนดให้ม ีการประเมินผลการดาเนิ นธุร กิจ และ
ประเมินความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อ กลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผูบ้ ริหารเป็ นผูว้ เิ คราะห์
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อจากัดความเสี่ยงหรือ
จัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ม ั ่นใจว่าแนวทางที่ฝา่ ยบริหารกาหนดไว้ได้รบั การตอบสนอง
และปฏิบตั ติ ามจากพนักงานในกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีการกาหนดอานาจและระดับการอนุ มตั ิรายการอย่างเหมาะสม มี
การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อไม่ให้เอื้อต่อการกระทาทุจริต และมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการ ผู้บ ริหาร หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่า ว เพื่อ ป้ องกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
กลุ่มบริษทั ฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มี
การปรับปรุงให้มกี ารจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีท่มี คี วามสาคัญต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังมีการสารองข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินงานเป็ นประจาทุกวันโดยการสารองลง
เทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถานที่ซ่งึ ห่างจากสานักงานของบริษทั ฯ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน กลุ่มบริษทั ฯ
จะยังมีขอ้ มูลเพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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5) ระบบการติดตาม
กลุ่มบริษทั ฯ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีว่ างไว้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบสาขา ทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
สาขาทัง้ หมดเป็ นประจา และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จดั การ เพื่อให้ม ั น่ ใจว่าพนักงานได้ปฏิบตั ิตาม
คู่ม ือ และระเบีย บการปฏิบ ัติง านของบริษ ัท ฯ ที่ไ ด้ก าหนดไว้อ ย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กลุ่ม บริษทั ฯ ได้ว่า จ้า ง
หน่ วยงานภายนอก ได้แก่ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด ให้ทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ กลุ่ม
บริษทั ฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส
10.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั ฯ ได้นาเสนอรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2555 มีประเด็นสาคัญโดยสรุปได้ดงั นี้
10.2.1 ข้อบกพร่องของการควบคุม
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั
1. การกระทบยอดต่างๆ ควรทาอย่างสม่าเสมอ
1.1 การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
ข้อสังเกต
ผู้ส อบบัญ ชีพ บว่ า กลุ่ ม บริษ ัท ฯ ใช้ เ วลามากในการค้น หา บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกระทบยอดรายการรับเงินเป็ นรายวัน
สาเหตุและปรับปรุงบัญชีในการรายงานการกระทบยอดบัญชี แล้ว และกระทบยอดรายจ่ายเป็ นรายสัปดาห์ รวมทัง้ จัดให้มี
ธนาคาร เนื่องจากมีรายการกระทบยอดเป็ นจานวนมาก
การปรับปรุงรายการอย่างทันเวลา เมื่อพบข้อผิดพลาด และ
จะจัดท ารายงานการกระทบยอดบัญ ชีธนาคารให้แล้วเสร็จ
ข้อเสนอแนะ
ภายวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเริม่ ดาเนินการตัง้ แต่ เดือน
กลุ่มบริษทั ฯ ควรทารายการกระทบยอดบัญชีธนาคารทุกวัน พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
และเมื่อพบสาเหตุควรจะมีการปรับปรุงรายการอย่างทันเวลา
เพื่อป้องกันการสะสมของรายการกระทบยอดและเพื่อให้ปิด ความคืบหน้าล่าสุด
บัญชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จากการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 ผูส้ อบบัญชี
พบว่าไม่มรี ายการค้างนาน และบริษทั สามารถอธิบายสาเหตุ
รายการได้ นอกจากนี้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิ ท จ ากั ด (ผู้ ต รวจสอบภายใน) ได้ เ ข้ า ด าเนิ น การ
ตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่ 24
มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556 และพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มี
การจัดทารายงานการกระทบยอดบัญชีธนาคารสาหรับเดือน
พฤษภาคม 2556 ภายในเวลาที่กาหนด และไม่พบรายการที่
ค้างกระทบยอดเป็ นเวลานาน อีกทัง้ รายงานดังกล่าวมีผสู้ อบ
ทานทีเ่ หมาะสมแล้ว
1.2 การกระทบยอดลูกหนี้จากการเช่าซือ้ และลูกหนี้ให้กยู้ มื
ข้อสังเกต
ผู้ ส อบบัญ ชี พ บว่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ต้ อ งใช้ เ วลามากในการ ที่ผ่ า นมา ในการบัน ทึก ข้อ มู ล ลู ก หนี้ พนั ก งานสาขาต้ อ ง
ตรวจสอบและปรับปรุงให้บญ
ั ชีแยกประเภทย่อ ยมียอดรวม บันทึกข้อมูล 2 ระบบควบคู่กนั ได้แก่ ระบบการปฏิบตั งิ าน
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ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั
เท่ากับบัญชีแยกประเภท เนื่องจากรายการตามปกติของกลุ่ม การให้สนิ เชื่อและติดตามหนี้ และระบบบันทึกบัญชี ส่งผลให้
บริษทั ฯ เป็ นรายการจากลูกค้ารายย่อยและมีจานวนมาก ทา ต้องใช้เวลาทางานมากกว่าปกติและกลุ่มบริษทั ฯ มีพนักงาน
ให้การตรวจสอบต้องใช้เวลามาก
ไม่ เ พีย งพอในการจัด ท ารายการกระทบยอดลู ก หนี้ ซึ่ ง
ผู้ บ ริ ห ารได้ เ ห็ น ความส าคัญ จึ ง เร่ ง ด าเนิ น การให้ ก าร
ข้อเสนอแนะ
เปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแล้วเสร็จ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2556
กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ควรท าการกระทบยอดระหว่ า งบัญ ชี แ ยก โดยในไตรมาส 1 ปี 2556 พนักงานจะทาการบันทึกข้อมูลที่
ประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภท รวมทัง้ ปรับปรุงให้ทงั ้ สอง ระบบการปฏิบตั งิ านฯ เพียงระบบเดียว และทุกสิน้ วันข้อมูล
บัญ ชีใ ห้ม ีย อดคงเหลือ ที่ถู ก ต้ อ งและเท่ า กัน เสมอ เพื่อ ให้ จะถูกโอนย้าย (interface) มาที่ระบบบัญชี ซึ่งจะช่วยลด
สะท้อนข้อมูลทางการเงินทีถ่ ูกต้องหรืออย่างน้อยทุกสิน้ เดือน ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้ ส่งผลให้พนักงานสามารถ
ทาการกระทบยอดระหว่างบัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชี
แยกประเภทรวมถึงการปรับ ปรุงที่เหมาะสมได้รวดเร็วขึ้น
แล้วทุกสิน้ เดือน
ความคืบหน้าล่าสุด
จากการสอบทานงบไตรมาส 1 ปี 2556 ผูส้ อบบัญชีพบว่ามี
ข้อผิดพลาดน้ อ ยลง และสามารถแก้ข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว
ขึน้ เมื่อเทียบกับการปิ ดบัญชีเมื่อสิน้ ปี 2555
2. การจัดให้มกี ระบวนการระบุรายการกับบุคคลและกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างเป็ นทางการ
ข้อสังเกต
กลุ่มบริษทั ฯ ยังมิได้จดั ให้มกี ระบวนการระบุรายการกับบุคคล บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนินการ
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็ นทางการ โดยกระบวนการ จัดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จัดทารายงานการถือ
ทีม่ อี ยูน่ นั ้ เป็ นเพียงการสอบถามอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้
หุน้ และการเป็ นกรรมการของตนเอง คู่สมรส บุตรในปกครอง
และบุคคลใกล้ชดิ อื่น เพื่อให้สามารถระบุบุคคลและกิจการที่
ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วข้องกันอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็ นทางการ โดยจะให้
กลุ่ม บริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ระบวนการระบุรายการกับบุคคล มีการปรับปรุงข้อ มูลทุ กครัง้ ที่ม ีการเปลี่ยนแปลงหรือ ทุ ก 6
และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดย
เดื อ น นอกจากนี้ ยัง ก าหนดให้ เ ลขานุ การบริ ษ ั ท ฯ มี
 จัด ให้ ม ีร ายชื่อ บุ ค คลและกิจ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกัน อย่ า ง มาตรการในการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่
ครบถ้วนและปรับปรุงให้ท นั สมัยอยู่ เสมอ รวมทัง้ มีการ สามารถเข้าถึงได้ โดยดาเนินการแล้วเสร็จแล้วตัง้ แต่เดือน
มิถุนายน 2556
สื่อสารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
 จัด ให้ ก รรมการไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ค ณะกรรมการก ากั บ
หลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีการเปิ ด เผย ความคืบหน้าล่าสุด
ข้อมูลการถือหุน้ และการเป็ นกรรมการของตนเอง คู่สมรส แผนกบัญชีอยูร่ ะหว่างนาข้อมูลบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
บุตรในปกครอง และบุคคลใกล้ชิดอื่น เป็ นประจาอย่าง กันมาสร้างเป็ น Vendor Card ในระบบบัญชี โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2556 หากมีการบันทึกรายการ
สม่ าเสมอ โดยพิจ ารณาการให้ข้อ มูล ของกรรมการนัน้
เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 24 เรื่อ งการ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ บุ ค คลและกิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน ระบบจะ
สามารถแยกข้ อ มู ล รายการส าหรับ บุ ค คลและกิ จ การที่
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เกี่ย วข้อ งกัน ได้ท ัน ที และทุ ก สิ้น เดือ นฝ่า ยบัญ ชีส ามารถ
เรียกรายงานการจ่ายเงินให้กบั กลุ่ม ดังกล่าวเพื่อใช้ในการ
จัด ท างบการเงิน ซึ่ง ผู้สอบบัญ ชีเ ห็น ด้ว ยในแนวทางและ
วิธกี ารดังกล่าวที่ฝ่ายบริหารดาเนินการ และจะติดตามผล
การแก้ไขในระหว่างการเข้าสอบทานงบไตรมาส 2
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3. การตรวจสอบความมีต ัว ตนของอาคาร ส่ ว นปรับ ปรุ ง
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์รอการขาย
ข้อสังเกต
กลุ่ ม บริษ ัท ฯ ยัง ไม่ ม ีก ระบวนการในการตรวจสอบความมี
ตัว ตนของอาคาร ส่ ว นปรับ ปรุ ง อาคารและอุ ป กรณ์ และ
สินทรัพย์รอการขายอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
 ควรจัดให้มกี ารตรวจสอบความมีตวั ตนของอาคาร ส่วน
ปรับ ปรุ ง อาคารและอุ ป กรณ์ อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ รอบ 12
เดือ น สานักงานใหญ่ควรมีการสุ่มตรวจสอบของอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บางรายการ หากไม่ได้ทา
การตรวจสอบทีส่ าขาด้วยตนเอง
 ควรมีการตรวจสอบทรัพย์สนิ รอการขายอย่างน้อยทุกไตร
มาส โดยอาจให้ ส าขาที่เ ป็ น เจ้ า ของทรัพ ย์ สิน ท าการ
ตรวจสอบและรายงานผลต่อสานักงานใหญ่ และ ณ สิ้นปี
สานัก งานใหญ่ ควรมีการสุ่ม ตรวจสอบทรัพ ย์สินรอการ
ขายบางรายการ หากไม่ได้ทาการตรวจสอบที่สาขาด้วย
ตนเอง
4. ส่งเสริมให้มรี ะบบผูจ้ ดั ทาและสอบทานทีเ่ ข้มแข็ง
ข้อสังเกต
ในการบันทึกข้อมูลลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้ให้กู้ยมื ตามสัญญา
ใหม่ซง่ึ เป็ นรายการจานวนมากจากลูกค้ารายย่อยนัน้ สาขาจะ
เป็ นผู้บนั ทึกรายการ โดยไม่ม ีการสอบทานก่อ นการบันทึก
และการสอบทานโดยสานักงานใหญ่เป็ นไปอย่างไม่สม่าเสมอ
อย่างไรก็ตามสาหรับรายการใหญ่ท่มี สี าระสาคัญทุกรายการ
ส านัก งานใหญ่ จ ะมีก ระบวนการในการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบรายการก่อนที่จะอนุ มตั ติ ามระดับอานาจเพื่อจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกหนี้
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริษทั ฯ ควรให้มกี ารตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ค้ากับลูกหนี้รายย่อยอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากข้อมูลในระบบ
นั น้ จะมีก ารประมวลผลโดยระบบคอมพิว เตอร์ หากการ
ควบคุมในการบันทึกข้อมูลเข้มแข็ง การรายงานผลก็จะแสดง
ผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องครบถ้วน

ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั

บริษทั ได้จดั ทานโยบายการตรวจนับทรัพย์สนิ เพื่อตรวจสอบ
ความมี ต ั ว ตนของสิ น ทรัพ ย์ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ั ก ษรและ
ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยกาหนดให้
ผูจ้ ดั การเขตทาการตรวจนับทรัพย์สนิ 100% เป็ นประจาทุก
ปี และฝา่ ยกิจการสาขาจะสุ่มตรวจสอบสาขาและทาการตรวจ
นับทรัพย์สนิ และสินทรัพย์รอการขายเป็ นประจา
ความคืบหน้าล่าสุด
ผู้จดั การเขตอยู่ระหว่างการตรวจนับทรัพย์สินและติดรหัส
ทรัพย์สนิ ที่สาขาทัง้ หมดและจัดส่ง รายงานทรัพย์สนิ ให้ทาง
ฝ่า ยกิจ การสาขา เพื่อ รวบรวมแล้ ว น ามากระทบยอดกับ
ทะเบียนทรัพย์สนิ ถาวรของแผนกบัญ ชีให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2556 ในกรณีท่พี บว่าทรัพย์สนิ รายการใดไม่มี
ตัวตนจากการตรวจนับ ฝา่ ยบัญชีจะทาการตัดจาหน่ ายออก
จากบัญชีในงวดไตรมาส 3 ปี 2556 ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ผู้สอบ
บัญชีเห็นด้วยในขัน้ ตอนการดาเนินการและนโยบายของกลุ่ม
บริษทั ฯ

บริษ ัท ฯ ได้ จ ัด ให้ ม ีก ารเพิ่ม เติม จุ ด ควบคุ ม ในการบัน ทึ ก
รายการโดยพัฒนาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อ
รายการถูกระบุว่าเป็ นรายการเช่าซื้อ ระบบจะทาการบันทึก
ภาษีมูลค่าเพิม่ ทันที อีกทัง้ สานักงานใหญ่ได้จดั ให้มที ีมงาน
ในการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค้ากับลูกหนี้ ราย
ย่อยหลังจากการบันทึกของสาขา ทัง้ นี้ แผนกบัญชีได้มกี าร
ว่าจ้างพนักงานเพิม่ เติมอีก 5 คน ตัง้ แต่ ไตรมาส 1 ปี 2556
เพื่อ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบและสอบทานความถู ก ต้ อ งของ
รายการย่อยได้แล้วทุกรายการ
ความคืบหน้าล่าสุด
ผูส้ อบบัญชีเห็นด้วยกับวิธกี ารปรับปรุงทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ แต่
ไม่ส ามารถให้ค วามเห็น ต่ อ ผลการปฏิบ ัติต ามวิธีป รับ ปรุง
ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้เข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบสาหรับปี
พ.ศ. 2556 อนึ่ ง จากผลการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบ
ภายในครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 พบว่า ข้อ มูลในระบบมี
ข้อผิดพลาดบ้างในประเด็นทีไ่ ม่มสี าระสาคัญ และบริษทั ฯ ได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที
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ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั
5. ปรับปรุงระบบเก็บเอกสารให้มปี ระสิทธิภาพ
ข้อสังเกต
เนื่ อ งจากรายการค้าของกลุ่ ม บริษ ัท ฯ เป็ น รายการย่อ ยกับ บริษ ัท ฯ ได้จ ดั ให้เ อกสารต่ า งๆ เรีย งล าดับ ตามเล่ ม แฟ้ ม
ลูกค้าจานวนมาก ทาให้เอกสารประกอบรายการมีเป็ นจานวน เอกสารและกล่ อ งจัด เก็บ เอกสาร เพื่อ ให้ก ารสืบ ค้น ท าได้
มาก โดยการค้น หาเอกสารประกอบรายการแต่ล ะครัง้ นัน้ โดยง่ายและมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว
พนักงานทีร่ บั ผิดชอบใช้เวลานานมากในการค้นหาเอกสาร
ความคืบหน้าล่าสุด
ผูส้ อบบัญชีเห็นด้วยกับวิธกี ารปรับปรุงทีฝ่ า่ ยบริหารเสนอ แต่
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริษทั ฯ ควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารให้เป็ นไป ไม่ส ามารถให้ค วามเห็น ต่ อ ผลการปฏิบ ัติต ามวิธีป รับ ปรุง
อย่างมีระบบเพื่อให้การเก็บเอกสารครบถ้วน ไม่สูญหายและ ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้เข้าปฏิบตั งิ านตรวจสอบสาหรับปี
พ.ศ. 2556 อนึ่ ง จากผลการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบ
การสืบค้นเป็ นไปโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ
ภายในครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 พบว่าระบบการเก็บเอกสาร
ของกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การแก้ไขแล้ว โดยบริษทั ฯ สามารถ
จัด หาสัญ ญาและเอกสารได้ ต ามที่ต้อ งการภายในเวลาที่
กาหนด
6. เพิม่ การสื่อสารระหว่างแผนกบัญชีและแผนกอื่น
ข้อสังเกต
ระหว่างการตรวจสอบแผนกต่างๆ ได้แจ้งต่อ แผนกบัญ ชีใน แผนกบัญชีได้มกี ารออกคาสั ่งทางอีเมล์แจ้งแผนกต่างๆ ให้
เรื่องที่มผี ลกระทบต่อแผนกบัญชี เช่น แผนกการตลาดแจ้ง ว่า ดาเนินการส่งเอกสารให้แก่แผนกบัญชีภายในวันที่ 7 ของ
รถยนต์ทใ่ี ห้เป็ นรางวัลในรายการโทรทัศน์นนั ้ ได้มกี ารจ่ายเป็ น เดือนถัดไป เพื่อให้สามารถได้รบั ข้อมูลจากแผนกต่างๆ เพื่อ
รางวัลให้แก่ผู้โชคดีแล้ว หรือผู้บริหารได้แจ้งต่อ แผนกบัญ ชี ทาการปิ ดบัญชีได้ทนั เวลา
เรื่องการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาและนาเงินฝากประจานัน้ ไป นอกจากนี้ แผนกบั ญ ชี ไ ด้ ร ั บ การมอบหมายให้ เ ป็ น
ค้าประกันกับธนาคารเพิม่ เติม โดยการเปิ ดบัญชีไม่ได้ทาโดย ผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคารเพียงจุดเดียว
แผนกบัญชีทาให้แผนกบัญชีไม่ได้รบั ข้อมูล ซึ่งแผนกบัญชีได้
มีการปรับปรุงโดยบันทึกรายการดังกล่าวเพิม่ เติม อย่างไรก็
ตามการแจ้งต่อแผนกบัญชีนัน้ ได้ทาหลังจากที่แผนกบัญชีได้
ปิ ดบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
กลุ่มบริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ารสื่อสารระหว่างแผนก เพื่อให้แต่
ละแผนกแจ้งรายการต่อ แผนกบัญ ชีทุกสิ้นเดือนก่อ นการปิ ด
บัญชี
แผนกบัญ ชี ค วรเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบในการเปิ ด และปิ ด บัญ ชี
ธนาคาร แต่เพียงจุดเดียว เพื่อให้แผนกบัญชีสามารถควบคุม
ความครบถ้วนของบัญชีธนาคาร
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10.2.2 ประเด็นทางบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
7. การแสดงรายการของรายการกับ บุ ค คลและกิ จ การที่
เกีย่ วข้องกัน
ข้อสังเกต
กลุ่มบริษทั ฯ มีการบันทึกหักกลบรายการระหว่างกันเพื่อให้แต่
ละบริษ ัท แสดงยอดสุท ธิข องรายการกับ บุ ค คลและกิจ การที่
เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากยอดคงเหลือและรายการ
ระหว่ า งกัน มี ห ลายประเภท และการหัก กลบท าอย่ า งไม่
สม่ าเสมอ เช่น ไม่ได้หกั กลบในบัญชีเดียวกันตลอด และกลุ่ม
บริษทั ฯ ไม่ได้ทารายงานการกระทบยอดรายการกับบุคคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
 เพื่อ การควบคุมที่ดี กลุ่มบริษทั ฯ ไม่ควรบันทึกบัญชีโดย
หักกลบรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อ งกัน โดย
ควรจัดให้มบี ญ
ั ชีแยกสาหรับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันแต่ละราย เพื่อให้การกระทบยอดทาได้สะดวก
 การแสดงรายการอาจหัก กลบได้เ มื่อ เข้า เงื่อ นไขทุ ก ข้อ
ดังต่อไปนี้
1) มีสิท ธิต ามกฎหมายในการน าจ านวนที่ร บั รู้ไ ว้ใ นงบ
แสดงฐานะทางการเงินมาหักกลบลบหนี้กนั
2) มีความตัง้ ใจที่จะรับหรือจ่ายชาระหนี้จานวนที่ได้รบั รู้
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุท ธิ ในงวดเวลา
เดียวกับทีจ่ า่ ยชาระหนี้สนิ
 ควรทารายงานกระทบยอดรายการกับบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวข้อ งกันก่อ นปิ ดบัญชีรายเดือ น เมื่อพบข้อ ผิดพลาด
ควรทารายการปรับปรุงให้เท่ากันก่อนจัดทางบการเงินรวม

ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารแยกบัญชีสาหรับบุคคลและกิจการที่
เกี่ย วข้อ งกัน แต่ ล ะราย และบัน ทึกรายการโดยไม่ห กั กลบ
รวมทัง้ กระทบยอดและปรับปรุงข้อผิดพลาดทุกสิน้ เดือนก่อน
ปิ ด บัญ ชี อีก ทัง้ การแสดงรายการของบุ ค คลและกิจ การที่
เกี่ยวข้องกันที่มกี ารหักกลบรายการระหว่างกัน จะสามารถ
ท าได้เ ป็ น ครัง้ ๆ ณ สิ้น งวดบัญ ชี ตามสัญ ญาการช าระหนี้
ระหว่างกันทีอ่ นุญาตให้สามารถหักกลบลบหนี้ระหว่างกันได้
ความคืบหน้าล่าสุด
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปิ ดบัญชีธนาคารของบริษทั SP 1979
SP 1982 และ FM เพื่อรับชาระเงินจากสาขา และได้พฒ
ั นา
ฟงั ก์ช ั ่นในระบบงานที่สาขาให้สามารถสรุปยอดเงินรับรวม
ของแต่ละบริษทั ผูใ้ ห้สนิ เชื่อในแต่ละวัน เพื่อให้สาขาสามารถ
แยกยอดเงินสาหรับนาฝากเข้าแต่ละบัญชีแยกจากกันสาหรับ
SP 1979, SP 1982 และ FM จากเดิมที่การบันทึกรับเงิน
จากสาขาจะผ่านทางบัญชีธนาคารของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพียงบัญ ชีเดีย ว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เ ริ่ม ใช้ร ะบบบัน ทึกบัญ ชี
รายรับแยกแต่ละบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็ น
ต้นไป ซึ่ง ผู้ส อบบัญ ชีได้เ ห็น ด้ว ยในแนวทางและวิธีก ารที่
ฝา่ ยบริหารดาเนินการ ในระหว่างไตรมาส 2 จะทาการสอบ
ทานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารว่ามีรายการกระทบยอด
ข้ามบัญชีทม่ี สี าระสาคัญหรือไม่
จากผลการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบภายในครัง้ ที่ 2
ประจาปี 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าทาการตรวจสอบ
ระบบรายรับของใน 4 สาขาของกลุ่ม บริษทั ฯ แล้วพบว่า
สาขามีก ารน ารายได้ข องแต่ ล ะบริษ ัท เข้า ฝากบัญ ชีข อง
บริษทั นัน้ ๆ อย่างถูกต้องทุกรายการ
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10.2.3 ประเด็นแนะนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
8. การก าหนดนโยบายด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ของ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และกระบวนการท างาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็ นทางการ
ข้อสังเกต
ปจั จุบนั การปฏิบตั งิ านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเพียง
การปฏิบตั ิงานภายใน กลุ่ม บริษ ัท ฯ ยังมิได้ม ีก ารจัด ท าเป็ น
เอกสารบังคับใช้เพื่อสื่อสารกับผูใ้ ช้งานอย่างเป็ นทางการ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการด าเนิ น งานด้ า นสารสนเทศยัง ไม่
ครอบคลุมถึงกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
เช่น การตรวจสอบความเหมาะสมและความมีตวั ตนของบัญชี
ผู้ใ ช้ ง านในระบบอย่า งสม่ า เสมอ การตัง้ ค่า ความปลอดภัย
มาตรฐานของระบบปฏิบตั กิ าร ระบบฐานข้อมูลและระบบงาน
จากการสัม ภาษณ์ และสอบทานการตัง้ ค่ า ความปลอดภัย
พบว่าการตัง้ ค่ารหัสผ่านยังมีความปลอดภัยต่ า

ความเห็นผู้บริ หารและการดาเนิ นการของบริษทั

บริษ ัท ฯ จัด ให้ม ีก ารก าหนดนโยบายด้า นการรัก ษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ
ท างานทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ อย่างเป็ น ทางการ
และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิม่ เติมการกาหนดการ
เปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นทุ ก 60 วั น แล้ ว เริ่ ม มี ผ ลตั ้ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2556

ข้อเสนอแนะ
ผู้รบั ผิดชอบควรมีการกาหนดนโยบายทางด้ านสารสนเทศที่
ระบุถงึ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานของระบบ
สารสนเทศ และควรมีการกาหนดกระบวนการทางานทางด้าน
สารสนเทศในหัว ข้อ ต่ า งๆ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
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10.3 ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เพื่อทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ฯ โดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้าทาการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 – มกราคม 2556 โดยได้ทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในแยกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้คอื การควบคุมด้านองค์กร การ
ควบคุมด้านการปฏิบตั งิ าน การควบคุมด้านบุคลากร การสอบทาน และสถานประกอบการสิง่ อานวยความสะดวก เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
สาหรับในปี 2556 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบครัง้ ก่อนในทุกระบบดังกล่าวของกลุ่มบริษทั ฯ ใน
ระหว่างวันที่ วันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 โดยผลการตรวจสอบและประเด็นทีต่ รวจพบมีรายละเอียดแยกตามส่วนดังนี้
แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. การควบคุมด้านองค์กร (Organization Control)
ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจสอบการควบคุมด้านองค์กรของกลุ่มบริษทั
ฯ ในเรื่องต่างๆ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้ าที่และขอบเขตของความ
รับผิดชอบ การกาหนดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา การกาหนดแนวทาง
ของอานาจหน้าทีส่ าหรับการตัดสินใจที่สาคัญ การจัดทาคาบรรยายลักษณะงานและ
การแบ่งแยกหน้าที่
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการควบคุม ด้านองค์กรในเรื่องดังกล่าวไว้
อย่างเหมาะสม โดยได้จดั ทาเอกสารไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้รบั การอนุ มตั จิ าก
ผูม้ อี านาจทีเ่ หมาะสมแล้ว
2. การควบคุมด้านการปฏิ บตั ิ งาน (Operational Control)
2.1 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจสอบระเบียบปฏิบตั ิ/คู่มอื ปฏิบตั ิงาน การ
จัดทางบประมาณของแต่ละหน่วยงาน การทาบัญชีและระบบข้อมูล
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั /ิ คูม่ อื ปฏิบตั งิ านและ
จัด ท างบประมาณไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรที่เ หมาะสม อีก ทัง้ มีร ะบบการจัด ท า
เอกสาร จัดส่งเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการใช้โปรแกรม
บัญชีทส่ี าขาและสานักงานใหญ่ทเ่ี หมาะสม

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผู้รบั บริหาร

-

-

-

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ
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แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

2.2 การจัดทาเอกสาร
2.2.1 การจัดทาเอกสารด้านรายได้
1) การกาหนดนโยบายทางด้านการตลาดและอัตราราคารถยึด
ผู้ต รวจสอบระบบควบคุม ภายในพบว่า กลุ่ ม บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบาย
ทางด้านการตลาดและอัตราราคารถยึดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการอนุ มตั ิ
จากผูม้ อี านาจลงนามทีเ่ หมาะสมแล้ว
นอกจากนี้ผตู้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้าทาการตรวจนับรถยึดที่สาขา
แล้วพบว่ามีรถยึดครบถ้วนตามข้อมูลในระบบทุกรายการ
2) การตรวจสอบหนังสือสัญญา
ข้อสังเกตุ
จากการตรวจสอบหนังสือสัญญา (ซอง) ที่สาขาและสานักงานใหญ่ จานวน 1,064
รายการ พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมระบบการให้เลขที่สญ
ั ญาอัตโนมัติ
เอกสารประกอบซองสัญญาครบถ้วน การลงนามในเอกสารครบถ้วน มีระบบการ
จากัดการให้สญ
ั ญาสินเชื่อใหม่กบั ลูกหนี้ Black list ที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี มี
ประเด็นอื่นๆ จากการการตรวจสอบดังนี้
 ระบุขอ้ มูลหน้าซองสัญญาไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 70 รายการ
 เลขทีต่ วั รถในระบบไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจานวน 3 รายการ
 ใช้ซองสัญญาไม่ถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าของแต่ละบริษทั
 ระบุ ร ายละเอีย ดในระบบไม่ ต รงกับ เอกสารข้อ มู ล หนั ง สือ สัญ ญาจ านวน 6
รายการ
 บัตรประชาชนของผูก้ ใู้ นชุดสัญญาหมดอายุ จานวน 4 รายการ
 ไม่มกี ารจัดทาทะเบียนคุมการฝากโอนเล่มทะเบียนรถ
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการสอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องของ

-

-
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ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

 ผู้บริหารได้ส ั ่งการให้แก้ไขชื่อบริษทั ฯ ให้ถูกต้องตรงกับ
ประเภทของสินค้า อีกทัง้ มีการจัดทาประกาศการแก้ไขชื่อ
บริษ ัท ดัง กล่ า วให้ ส าขา/ผู้ ท่ี เ กี่ ย วให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามอย่ า ง
เคร่งครัด
 อยู่ ร ะหว่ า งการให้ ส าขาติ ด ตามส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชนทีเ่ ป็ นปจั จุบนั
 ผูบ้ ริหารได้ส ั ่งการให้มกี ารจัดทาหนังสือขอส่งเล่มทะเบียน
เพื่อโอนกรรมสิทธิ ์ และการเรียงลาดับเลขที่เพื่อป้องกัน
เอกสารสูญหาย

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผู้รบั บริหาร

เอกสารสัญ ญาทุ ก ครัง้ ก่ อ นจัด เก็บ และเพื่อ ให้เ กิด การควบคุม ภายในที่ดีค วร
กาหนดให้ใช้ซองหนังสือสัญญาให้ถูกต้องตามประเภทของสินค้าของแต่ละบริษ ั ท
ในกรณีทม่ี กี ารนาส่งเล่มทะเบียนระหว่างหน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอก
ควรมีการจัดทาสมุดคุมเล่มทะเบียนเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
3) การบันทึกรายการยอดจัด ค่างวด ดอกเบีย้ และ ค่าธรรมเนียมอื่น
จากการตรวจสอบการบันทึกรายการยอดจัด ค่างวด ดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียม
อื่นที่สาขา ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในพบว่า การอนุ มตั วิ งเงินยอดจัดเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษทั กาหนด และการคานวณดอกเบี้ย ยอดจัดรวมดอกเบี้ย
ยอดเงินโอน ค่าเบีย้ ประกันภัย ค่าทาสัญญา เป็ นไปตามแนวทางที่บริษทั ฯ กาหนด
อย่างถูกต้อง
4) การรับชาระ
ข้อสังเกตุ
 สาขามีการบันทึกรายได้และนาฝากเงินแยกตามแต่ละบริษทั อย่างเหมาะสม แต่
เอกสารประกอบรายงานเงินสดรับประจาวันยังคงระบุเลขที่บญ
ั ชีของศรีสวัสดิ ์
พาวเวอร์
 ยังพบว่าลูกค้ามีการโอนเงินเข้าศรีสวัสดิ ์พาวเวอร์ เนื่องจากยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่ง
ทีร่ บั โอนมาจากศรีสวัสดิ ์พาวเวอร์
 มีการออกใบเสร็จรับเงินชั ่วคราวไม่เหมาะสมเช่น มีการใช้ใบเสร็จรับเงินของ
FM ออกให้กบั SP 1982
 บางสาขายังไม่มกี ารส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินมายังสานักงานใหญ่ตามระเบียบที่
กาหนดให้มกี ารนาส่งทุกสิน้ เดือน
ข้อเสนอแนะ
 เพื่อการควบคุมเงินสดรับที่ดี ควรใช้ใบเสร็จรับเงินชั ่วคราวให้ตรงกับบริษทั ที่
รับชาระจากลูกค้า

-

-
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 มีการจัดทาสัญญากาหนดให้ศรีสวัสดิ ์พาวเวอร์ เป็ นผูร้ บั
ชาระเงินจากลูกค้าแทนกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขการ
ส่งมอบคืนเงินในเวลาทีก่ าหนด
 บริษ ัท ฯ จะมีอ อกประกาศแจ้ง ไปยัง สาขาให้มีก ารใช้
ใบเสร็จรับ เงินชั ่วคราวเฉพาะของบริษทั SP 1979
เท่านัน้ และสามารถออกโดยหน่ วยงานที่ได้รบั อนุ ญาต
จากสานักงานใหญ่เท่านัน้

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

5) การควบคุมเงินสดทีส่ าขา
ข้อสังเกตุ
จากการตรวจนับเงินยอดจัดพบว่าบางสาขามีเงินคงเหลือเกินกว่ายอดจัดตามบัญชี
ของสาขารวม 2,035.6 บาท
ข้อเสนอแนะ
แผนกบัญ ชีค วรมีก ารเรีย กคืน วงเงิน ยอดจัด ที่ช ัด เจนและท าการบัน ทึก รายได้
ดอกเบีย้ ให้ครบถ้วน

6) การควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลทีส่ าขา
ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้ทาการตรวจสอบการกาหนดชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านในการเข้า ใช้งานโปรแกรมหน้ าร้า นของพนักงานแต่ ละคนที่สาขา
พบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีการควบคุมการเข้าถึงระบบทีเ่ หมาะสม
2.2.2 การจัดทาเอกสารด้านรายจ่าย
1) การกาหนดระเบียบ ขัน้ ตอน วิธปี ฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการ
สั ่งซื้อกรณีผู้ขายรายเดิม และการประเมินผู้ขาย การแต่งตัง้ ผู้รกั ษาวงเงินสด
ย่อย การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการจัดทาระเบียบดังกล่าวไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจลงนามไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
2) การจัดทารายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
จากการตรวจสอบรายงานกระทบยอดบัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของเดือ น
พฤษภาคม 2556 พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารถูกต้อง
ตรงกับยอดบัญชีของบริษทั ไม่พบรายการค้างนานและมีการสอบทานโดยผู้ม ี
อานาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างเหมาะสม

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผู้รบั บริหาร

 รายการดังกล่าวเป็ นดอกเบี้ยรับจากเงินฝากที่คงค้างใน
บัญ ชี ข องแต่ ล ะสาขา ซึ่ ง แผนกบัญ ชี ไ ด้ น ารายการ
ดอกเบี้ยดังกล่าวมาบันทึกเป็ นรายการดอกเบี้ยรับจาก
ธนาคารแล้ว และได้กาหนดให้สาขาโอนเงินกลับปี ละ 2
ครัง้ คือ เดือ นเมษายนและธัน วาคม อีก ทัง้ ได้ จ ัด ให้
พนักงานทีส่ านักงานใหญ่ทาการตรวจสอบรายการบัญชี
ธนาคารสัปดาห์ละ 2 ครัง้ และให้ผอู้ านวยการฝา่ ยบัญชี
และการเงินตรวจสอบรายงานทุกเดือน



-

-

-
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-

-

-
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-

-
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

3) การควบคุมเงินสดสาหรับค่าใช้จา่ ยทีส่ าขา
ข้อสังเกตุ
จากการตรวจนับ เงิน สดย่อ ยสาหรับค่าใช้จ่ายที่ส าขาพบว่า มีเงิน เกิน จาก 2
สาขา จานวน 1,532 บาท
ข้อเสนอแนะ
ควรมีก ารตรวจสอบเงิน สดย่อ ยคงเหลือ และสอบทานเอกสารประกอบการ
จ่ายเงินทุกครัง้ เพื่อจะได้สามารถเบิกชดเชยเงินสดย่อยได้ทนั การต่อค่าใช้จา่ ย
4) การตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ข้อสังเกตุ
จากการตรวจสอบเอกสารชุดจ่ายชาระเปรียบเทียบกับข้อ มูลจากระบบ AX
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 จานวน 291 รายการ พบว่า มีเอกสารชุดจ่าย
ชาระครบถ้วนตามข้อ มูลในระบบ เอกสารชุดจ่ายชาระดังกล่าวมีการลงนาม
ครบถ้ว น โดยมีช่ือ ที่อ ยู่ใ นใบเสร็จ และมีก ารหัก ภาษี ณ ที่จ่ายถู ก ต้อ งทุ ก
รายการ อย่างไรก็ดี พบประเด็นอื่นๆ ดังนี้
 เอกสารประกอบชุดจ่ายชาระไม่ครบถ้วนจานวน 5 รายการ
 การประทับตรา Paid ในเอกสารไม่เหมาะสม จานวน 59 รายการ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ารตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบชุดจ่ายชาระและ
ประทับตรา paid ในเอกสารให้เหมาะสมและครบถ้วนทุกครัง้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ในการตรวจสอบอ้างอิง
5) การนาส่งเอกสารภาษีมลู ค่าเพิม่ และรายงานภาษีซอ้ื
ข้อสังเกตุ
จากการตรวจสอบการน าส่ ง เอกสารภาษีมู ล ค่ า เพิ่ม และรายงานภาษีซ้ื อ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2556 จานวน 2,664 รายการ ผู้ตรวจสอบระบบการ
ควบคุม ภายในพบว่า รายการน าส่ง ภาษีซ้ือ และภาษีมูล ค่า เพิ่ม มีก ารจัด ชุ ด
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เนื่องจากพนักงานมีการนาเงินส่วนตัวมาสารองเป็ นค่าใช้จ่าย
ของบริษทั ฯ ทาให้เกิดเงินส่วนเกินดังกล่าว
ปจั จุบนั ผูบ้ ริหารได้กาชับให้เขตติดตามการเบิกชดเชยเงินสด
ย่อยแต่ละสาขาให้ทนั กาล

เอกสารทีไ่ ม่ครบถ้วนเป็ นใบเสร็จค่าไฟทีอ่ ยู่ระหว่างการจัดส่ง
จากสาขา ผู้ บ ริ ห ารได้ อ อกประกาศให้ ส าขาจั ด ส่ ง
ใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แก้ไข
อยู่
ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผู้รบั บริหาร



ผู้รบั ผิด ชอบจะด าเนิ น การยื่นปรับปรุง ภพ.30 ในเดือ น
สิงหาคม 2556

เอกสารประกอบครบถ้ ว นทุ ก รายการและมีก ารน าส่ ง ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด แต่ได้พบประเด็นอื่นๆ จากการตรวจสอบดังนี้
 จานวนเงินในรายงานภาษีซอ้ื ไม่ตรงกับเอกสารประกอบจานวน 2 รายการ
ข้อเสนอแนะ
ควรตรวจสอบข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจะได้นาเอกสารดังกล่าว
มาใช้เป็ นหลักฐานเอกสารอ้างอิง
3. การควบคุมด้านบุคลากร (Personnel)
3.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
ข้อสังเกตุ
ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง
พลและมีการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสม โดยได้จดั ให้มกี าร
ตรวจสอบภูมหิ ลังของพนักงานก่อนเข้าทางาน และมีการจัดเก็บเงินค้าประกันจาก
พนักงานในตาแหน่งทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของบริษทั ไว้อย่างเหมาะสม
จากการตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลพนักงานพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีการจ่ายเงินเดือน
ค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ง ตรงตามกระบอกเงินเดือนที่กาหนด สาหรับการบันทึกเวลา
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน ผูต้ รวจสอบพบว่ามีเอกสารใบลางาน ใบขออนุ มตั ิการ
ทางานในวันหยุดที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในได้
ตรวจพบประเด็นดังนี้
 มีการลงนามในเอกสารประกอบแฟ้มประวัตพิ นักงานไม่ครบถ้วน 1 รายการ
 ข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องตรงกันจานวน 2 รายการ
 ไม่มกี ารลงชื่อและลงเวลาเลิกงานในเอกสารลงเวลาทางาน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ ควรกาชับให้พนักงานลงเวลาและลงชื่อทัง้
ก่อนและหลังเลิกงานเป็ นประจาทุกวัน

ผูบ้ ริหารได้จดั ทา memo แจ้งผูม้ หี น้าที่รบั ผิดชอบกาชับเรื่อง
การลงเวลาเลิกงานของเจ้าหน้ าที่สาขาให้มีการปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

3.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่ม บริษทั ฯ มีการจัดแผนและหลักสูตรการฝึ กอบรมไว้
อย่างเหมาะสม
3.3 ข้อบังคับ/กฎหมายเกีย่ วกับพนักงาน
ข้อสังเกตุ
ปจั จุบนั จานวนพนักงานทัง้ สิน้ 1,599 คน แต่ไม่ยงั มีการรับคนพิการทางาน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ เลือกวิธกี ารจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
4. การสอบทาน (Review)
ข้อสังเกตุ
ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในพบว่ากลุ่มบริษทั ฯได้จดั ให้มหี น่ วยงานภายใน
เพื่อ ท าการสอบทานระบบและการด าเนิ น งานที่เ หมาะสมแล้ว อีก ทัง้ ได้จ ดั ให้ม ี
หน่ วยงานภายนอกเช่น ผู้สอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทาการตรวจสอบ
ภายในในแต่ละกิจกรรมของกลุ่มบริษทั ฯ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
จากการตรวจสอบในส่วนของการสอบทานผลการทางานของพนักงานพบว่า การ
ประเมิน ผลงานของพนั ก งานมีเ อกสารประเมิน ผลหลัง ทดลองงานครบถ้ว นทุ ก
รายการและมีการลงนามอนุมตั ใิ นแบบประเมินผลงานอย่างเหมาะสม
5. สถานประกอบการสิ่ ง อ านวยความสะดวก เครื่ อ งใช้ แ ละอุป กรณ์ ต่ า ง ๆ
(Facilities and Equipment)
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่ม บริษทั ฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ท างานที่ส าคัญ ประกอบด้ว ย ส านัก งานใหญ่ สาขา ห้อ งจัด เก็บ เอกสารที่ส าคัญ
รวมถึงจัดให้ม ีสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ ท่ีจาเป็ นต่อ การปฏิบตั ิงานไว้อ ย่าง
เหมาะสม

แก้ไข
อยู่
ยังไม่
ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผู้รบั บริหาร
แล้วเสร็จ ระหว่าง ดาเนิ นการ
ปรับปรุง
ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ
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