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10. การควบคุมภายใน
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปรับปรุงความคืบหน้าประเด็น ML และข้อมูลล่าสุด
ณ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในทีด่ ี โดยจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
สอบทานให้กลุ่มบริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการดาเนินการเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ทเ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและได้สรุป
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of Treadway Commission) ดังนี้ 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมิน
ความเสีย่ ง 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และ5) ระบบ
การรายงานและติดตาม โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมทีเ่ ป็ นอยู่ สาหรับผลการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ฯ ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้วสรุปได้ดงั นี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
กลุ่มบริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมทีด่ ชี ว่ ยส่งเสริมระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยมีก ารส่ง เสริม ให้ทุก คนตระหนักถึงความจาเป็ นของระบบควบคุมภายใน มีการจัดโครงสร้า งอย่า ง
เหมาะสม การกาหนดหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน และมีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) การประเมินความเสีย่ ง
กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความสาคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกาหนดให้มกี ารประเมินผลการดาเนินธุรกิจ
และประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผูบ้ ริหารเป็ น
ผู้วเิ คราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและเสนอแนะเพื่อ
จากัดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว กลุ่มบริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการใน
การบริหารความเสีย่ งเหล่านี้
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมการปฏิบตั งิ านเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแนวทางทีฝ่ ่ายบริหารกาหนดไว้ได้รบั การ
ตอบสนองและปฏิบตั ติ ามจากพนักงานในกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีการกาหนดอานาจและระดับการอนุ มตั ริ ายการ
อย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าทีเ่ พื่อไม่ให้เอือ้ ต่อการกระทาทุจริต และมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี าร
ทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่เี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจอย่าง
เพียงพอ มีการปรับปรุงให้มกี ารจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีทม่ี คี วามสาคัญต่อ
การจัดทารายงานทางการเงิน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการสารองข้อมูล ที่ใช้ในการดาเนินงานเป็ น
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ประจาทุกวันโดยการสารองลงเทป และจัดเก็บไว้ในอีกสถานที่ซ่งึ ห่างจากสานักงานของบริษัทฯ เพื่อให้
มันใจว่
่ าหากเกิดกรณีฉุกเฉิน กลุ่มบริษทั ฯ จะยังมีขอ้ มูลเพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5) ระบบการติดตาม
กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบตั งิ าน โดยกาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบสาขา ทาหน้าทีต่ รวจสอบ
การปฏิบตั งิ านของสาขาทัง้ หมดเป็ นประจา และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่ า พนัก งานได้ป ฏิบ ัติต ามคู่มือ และระเบีย บการปฏิบ ัติง านของบริษัท ฯ ที่ไ ด้ก าหนดไว้อ ย่ า งเคร่ ง ครัด
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด
ให้ทาหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั ฯ ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทั ฯ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส
10.2 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั ฯ ได้นาเสนอรายงานข้อสังเกต
เกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2555 ต่อมาในปี 2556 ผูส้ อบบัญชีได้ตดิ ตาม
ความคืบหน้าในประเด็นสาคัญดังกล่าว ซึง่ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ทาการแก้ไขครบถ้วนเรียบร้อยแล้วทุกประเด็น
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูส้ อบบัญชีมไิ ด้มขี อ้ สังเกตเกีย่ วกับระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย
รายงานข้อสังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี 2555 และความคืบหน้าใน
การแก้ไขประเด็นดังกล่าว สามารถโดยสรุปได้ดงั นี้
10.2.1 ข้อบกพร่องของการควบคุม
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั

1. การกระทบยอดต่างๆ ควรทาอย่างสม่าเสมอ

บริษัท ฯ ได้ดาเนิ น การกระทบยอดรายการรับ เงิน เป็ น
รายวันแล้ว และกระทบยอดรายจ่ายเป็ นรายเดือนสัปดาห์
1.1 การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
รวมทัง้ จัดให้มกี ารปรับปรุงรายการอย่างทันเวลา เมื่อพบ
ข้อสังเกต
ข้อผิดพลาด และจะจัดทารายงานการกระทบยอดบัญชี
ผูส้ อบบัญชีพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ ใช้เวลามากในการค้นหา ธนาคารให้แล้วเสร็จภายวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเริม่
สาเหตุและปรับปรุงบัญชีในการรายงานการกระทบยอด ดาเนินการตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
บัญชีธนาคาร เนื่องจากมีรายการกระทบยอดเป็ นจานวน ความคืบหน้าล่าสุด
มาก
จากการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี
ข้อเสนอแนะ
2556 ผู้สอบบัญชีพบว่าไม่มีรายการกระทบยอดที่ค้าง
กลุ่มบริษทั ฯ ควรทารายการกระทบยอดบัญชีธนาคารทุก นาน และรายการผิดปกติ อีกทัง้ บริษทั ฯ สามารถอธิบาย
วัน และเมื่อพบสาเหตุควรจะมีการปรับปรุงรายการอย่าง สาเหตุของรายการกระทบยอดได้อย่างเหมาะสม
ทันเวลา เพื่อป้องกันการสะสมของรายการกระทบยอด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
และเพื่อให้ปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่พบรายการ
กระทบยอดทีค่ า้ งนาน และรายการผิดปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 การกระทบยอดลูกหนี้จากการเช่าซื้อและลูกหนี้ให้
กูย้ มื
ข้อสังเกต

กลุ่มบริษัทฯ มีการควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารที่
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
จากการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2556 ผู้สอบ
บัญชีพบว่าไม่มรี ายการค้างบริษทั สามารถอธิบายสาเหตุ
รายการได้ นอกจากนี้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิท จ ากัด (ผู้ต รวจสอบภายใน) ได้เ ข้า ด าเนิ น การ
ตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 ระหว่างวันที่
24 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556 และพบว่า กลุ่มบริษทั
ฯ มีก ารจัด ท ารายงานการกระทบยอดบัญ ชีธ นาคาร
สาหรับเดือนพฤษภาคม 2556 ภายในเวลาทีก่ าหนด และ
ไม่ พ บรายการที่ค้า งกระทบยอดเป็ น เวลานาน อีก ทัง้
รายงานดังกล่าวมีผสู้ อบทานทีเ่ หมาะสมแล้ว

ผู้สอบบัญ ชีพบว่า กลุ่มบริษัท ฯ ต้องใช้เวลามากในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงให้บญ
ั ชีแยกประเภทย่อยมียอด
รวมเท่ากับบัญชีแยกประเภท เนื่องจากรายการตามปกติ
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็ น รายการจากลูกค้ารายย่อยและมี
จานวนมาก ทาให้การตรวจสอบต้องใช้เวลามาก
ที่ผ่านมา ในการบันทึกข้อมูลลูกหนี้ พนักงานสาขาต้อง
บัน ทึก ข้อ มู ล 2 ระบบควบคู่ ก ัน ได้แ ก่ ระบบการ
ข้อเสนอแนะ
ปฏิบตั งิ านการให้สนิ เชื่อและติดตามหนี้ และระบบบันทึก
กลุ่มบริษัทฯ ควรทาการกระทบยอดระหว่างบัญชีแยก
บัญชี ส่งผลให้ต้องใช้เวลาทางานมากกว่าปกติและกลุ่ม
ประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภท รวมทัง้ ปรับปรุงให้ทงั ้
สองบัญ ชีใ ห้มีย อดคงเหลือ ที่ถู ก ต้ อ งและเท่ า กัน เสมอ บริษั ท ฯ มีพ นั ก งานไม่ เ พีย งพอในการจัด ท ารายการ
เพื่อให้สะท้อนข้อมูลทางการเงินทีถ่ ูกต้องหรืออย่างน้อย กระทบยอดลูกหนี้ ซึ่งผู้บริหารได้เห็นความสาคัญ จึงเร่ง
ดาเนินการให้การเปลีย่ นแปลงระบบบัญชีแล้วเสร็จ ตัง้ แต่
ทุกสิน้ เดือน
เดือนมกราคม 2556 โดยในไตรมาส 1 ปี 2556 พนักงาน
จะทาการบันทึกข้อมูลทีร่ ะบบการปฏิบตั งิ านฯ เพียงระบบ
เดียว และทุกสิน้ วันข้อมูลจะถูกโอนย้าย (interface) มาที่
ระบบบัญชี ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
ได้ ส่งผลให้พนักงานสามารถทาการกระทบยอดระหว่าง
บัญชีแยกประเภทย่อยและบัญชีแยกประเภทรวมถึงการ
ปรับปรุงทีเ่ หมาะสมได้รวดเร็วขึน้ แล้วทุกสิน้ เดือน
ความคืบหน้าล่าสุด
จากการสอบทานงบไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556
ผู้สอบบัญชีพบว่า มีข้อผิดพลาดน้อยลง และสามารถแก้
ข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึน้ เมื่อเทียบกับการปิ ดบัญชีเมื่อ
สิน้ ปี 2555กลุ่มบริษทั ฯ มีการกระทบยอดลูกหนี้จากการ
เช่ า ซื้ อ และลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู้ ยื ม เป็ น รายเดื อ น แล้ ว และ
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ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั
สามารถอธิ บ ายรายการกระทบยอดที่ ร ะบุ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ซึง่ รายการดังกล่าวมีจานวนน้อยมาก และไม่มี
ผลกระทบต่อความถูกต้องของงบการเงินอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่พบรายการ
กระทบยอดทีไ่ ม่เหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การจัดให้มีก ระบวนการระบุร ายการกับ บุ คคลและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอย่างเป็ นทางการ
ข้อสังเกต
กลุ่มบริษัทฯ ยังมิได้จดั ให้มกี ระบวนการระบุรายการกับ
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็ นทางการ โดย
กระบวนการทีม่ อี ยู่นนั ้ เป็ นเพียงการสอบถามอย่างไม่เป็ น
ทางการเท่านัน้
ข้อเสนอแนะ
กลุ่ ม บริษัท ฯ ควรจัด ให้มีก ระบวนการระบุ ร ายการกับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันโดย

เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติข องกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ว
บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุ การบริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้ด าเนิ น การจัด ให้ก รรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ
จัดทารายงานการถือหุน้ และการเป็ นกรรมการของตนเอง
คู่สมรส บุ ต รในปกครอง และบุ ค คลใกล้ชิด อื่น เพื่อ ให้
สามารถระบุ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น อย่ า ง
ครบถ้วนถูกต้องและเป็ นทางการ โดยจะให้มกี ารปรับปรุง
ข้อ มู ลทุ ก ครัง้ ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงหรือ ทุ ก 6 เดือ น
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้เลขานุการบริษทั ฯ มีมาตรการใน
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่สามารถ
เข้า ถึ ง ได้ โดยด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ แล้ ว ตัง้ แต่ เ ดือ น
มิถุนายน 2556

 จัดให้มรี ายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่าง ความคืบหน้าล่าสุด
ครบถ้วนและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่ เสมอ รวมทัง้ มี แผนกบัญ ชีได้อยู่ระหว่า งน าข้อ มูลบุค คลและกิจ การที่
เกีย่ วข้องกันมาสร้างเป็ น Vendor Card ในระบบบัญชี
การสือ่ สารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ
โดยคาดว่ า จะแล้ว เสร็จ ในเดือ นกรกฎาคม 2556 ซึ่ง
 จัด ให้ก รรมการไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ค ณะกรรมการก ากับ
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบความครบถ้วนของ vendor list
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก าหนด มี ก าร
ในระบบแล้ว และไม่พบข้อผิดพลาด หากมีการบันทึก
เปิ ดเผยข้อมูลการถือหุ้นและการเป็ นกรรมการของ
รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตนเอง คู่สมรส บุตรในปกครอง และบุคคลใกล้ชดิ อื่น
ระบบจะสามารถแยกข้อ มูลรายการสาหรับ บุค คลและ
เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาการให้ขอ้ มูล
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันได้ทนั ที ในส่วนของข้อมูลกรรมการ
ของกรรมการนัน้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
นัน้ ผูส้ อบบัญชีได้สอบทานการเปิ ดเผยของกรรมการทุก
ที่ 24 เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มู ล เกี่ย วกับ บุ ค คลหรือ
ท่านเทียบกับรายชื่อบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ไม่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
พบข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่มขี ้อสังเกต
เกี่ ย วกั บ รายชื่ อ บุ ค คลและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
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ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติข องกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมและ
ทุกสิน้ เดือนฝ่ายบัญชีสามารถเรียกรายงานการจ่ายเงิน
ให้ก ับ กลุ่ ม ดัง กล่ า วเพื่อ ใช้ใ นการจัด ท างบการเงิน ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีเห็นด้วยในแนวทางและวิธกี ารดังกล่าวทีฝ่ ่าย
บริหารดาเนินการ และจะติดตามผลการแก้ไขในระหว่าง
การเข้าสอบทานงบไตรมาส 2
3. การตรวจสอบความมีตวั ตนของอาคาร ส่วนปรับปรุง บริษัท ฯ ได้จ ัด ท านโยบายการตรวจนั บ ทรัพ ย์ สิน เพื่อ
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์รอการขาย
ตรวจสอบความมีตัว ตนของสิน ทรัพ ย์เ ป็ น ลายลัก ษณ์
อัก ษรและประกาศใช้แ ล้ว เมื่อ วันที่ 24 มิถุ น ายน 2556
ข้อสังเกต
โดยก าหนดให้ผู้จ ัด การเขตท าการตรวจนั บ ทรัพ ย์สิน
กลุ่มบริษทั ฯ ยังไม่มกี ระบวนการในการตรวจสอบความมี 100% เป็ น ประจ าทุ ก ปี แ ละฝ่า ยกิจ การสาขาจะสุ่ ม
ตัวตนของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และ ตรวจสอบสาขาและท าการตรวจนั บ ทรั พ ย์ สิ น และ
สินทรัพย์รอการขายอย่างสม่าเสมอ
สินทรัพย์รอการขายเป็ นประจา
ข้อเสนอแนะ
ความคืบหน้าล่าสุด
 ควรจัดให้มีก ารตรวจสอบความมีตัวตนของอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ อย่างน้อยทุกๆ รอบ
12 เดือน สานักงานใหญ่ควรมีการสุ่มตรวจสอบของ
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บางรายการ
หากไม่ได้ทาการตรวจสอบทีส่ าขาด้วยตนเอง
 ควรมีการตรวจสอบทรัพย์สนิ รอการขายอย่างน้อยทุก
ไตรมาส โดยอาจให้สาขาที่เป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ทา
การตรวจสอบและรายงานผลต่อสานักงานใหญ่ และ
ณ สิ้ น ปี ส านั ก งานใหญ่ ค วรมี ก ารสุ่ ม ตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ รอการขายบางรายการ หากไม่ได้ทาการ
ตรวจสอบทีส่ าขาด้วยตนเอง

ผูจ้ ดั การเขตอยู่ระหว่างและส่วนกลางได้ทาการตรวจนับ
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ พร้อมทัง้ ทรัพย์สนิ และ
ติ ด รหั ส ทรั พ ย์ สิน ที่ ส าขาทั ง้ หมดและจั ด ส่ ง รายงาน
ทรัพ ย์สิน ให้ ฝ่ า ยกิจ การสาขา เพื่อ รวบรวมแล้ว น ามา
กระทบยอดกับ ทะเบีย นทรัพย์สินถาวรของฝ่ายกิจการ
สาขาและของแผนกบัญชีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี
2556
สาหรับทรัพย์สนิ รอการขาย ผูจ้ ดั การเขตและส่วนกลางทา
การตรวจนับทรัพย์สนิ รอการขายและส่งรายงานการตรวจ
นั บ ให้ฝ่ า ยอ านวยสิน เชื่อ ที่ส านั ก งานใหญ่ เ พื่อ ท าการ
กระทบยอดทุ ก สิ้น เดือ น และส่ ง รายงานดัง กล่ า วเพื่อ
กระทบยอดกับทะเบียนทรัพย์สนิ รอการขายทีแ่ ผนกบัญชี
ในกรณีท่พี บว่าทรัพย์สินรายการใดไม่ มีตัว ตนจากการ
ตรวจนับ ฝา่ ยบัญชีจะทาการตัดจาหน่ายออกจากบัญชีใน
งวดไตรมาส 3 ปี 2556 ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ผู้สอบบัญชีเห็น
ด้วยในขัน้ ตอนการดาเนินการและนโยบายของกลุ่มบริษทั
ฯ ผู้สอบบัญ ชีไ ด้ท าความเข้าใจในวิธีการตรวจนับของ
ลูกค้าซึง่ ทาเหมือนกันแล้วในทุกๆ สาขาและสุ่มตรวจนับ
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์รวมถึงทรัพย์สนิ รอการ
ขายทีส่ านักงานใหญ่ และทีส่ าขาอื่นๆ อีก 3 สาขา ซึง่ ไม่
พบข้อ สงสัย ให้ข ยายขอบเขต และได้ส อบทานการ

ส่วนที่ 2 หน้า 81

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั
กระทบยอดระหว่า งรายงานการตรวจนับส่ว นปรับปรุ ง
อาคารและอุปกรณ์ และทรัพย์สนิ รอการขายกับทะเบียน
ทรัพ ย์สิน รวมถึง ได้สอบทานการปรับ ปรุ ง รายการให้
ถูกต้องแล้ว ผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อผิดพลาด
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกต
เพิ่มเติม เกี่ย วกับการตรวจนับส่ว นปรับ ปรุ ง อาคารและ
อุปกรณ์ และทรัพย์สนิ รอการขาย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ส่งเสริมให้มรี ะบบผูจ้ ดั ทาและสอบทานทีเ่ ข้มแข็ง
ข้อสังเกต
ในการบันทึกข้อมูลลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้ให้กู้ยมื ตาม
สัญญาใหม่ซง่ึ เป็ นรายการจานวนมากจากลูกค้ารายย่อย
นัน้ สาขาจะเป็ นผู้บนั ทึกรายการ โดยไม่มกี ารสอบทาน
ก่ อ นการบัน ทึก และการสอบทานโดยสานั ก งานใหญ่
เป็ นไปอย่างไม่สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามสาหรับรายการ
ใหญ่ ท่ี มี ส าระส าคัญ ทุ ก รายการส านั ก งานใหญ่ จ ะมี
กระบวนการในการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ก่อนทีจ่ ะอนุมตั ติ ามระดับอานาจเพื่อจ่ายเงินให้แก่ลกู หนี้
ข้อเสนอแนะ
กลุ่ มบริษัท ฯ ควรให้มีการตรวจสอบความถู กต้อ งของ
รายการค้ากับลูกหนี้รายย่อยอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
ข้ อ มู ล ในระบบนั ้น จะมี ก ารประมวลผล โดยระบบ
คอมพิวเตอร์ หากการควบคุมในการบันทึกข้อมูลเข้มแข็ง
การรายงานผลก็จะแสดงผลลัพธ์ทถ่ี ูกต้องครบถ้วน

เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติข องกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
ในทุกสาขา
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารเพิ่มเติมจุดควบคุมในการบันทึก
รายการโดยพัฒนาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อ
รายการถู ก ระบุ ว่ า เป็ น รายการเช่ า ซื้อ ระบบจะท าการ
บันทึกภาษีมูลค่าเพิม่ ทันที อีกทัง้ สานักงานใหญ่ได้จดั ให้
มีทมี งาน Customer Investigation Center (CIC) ในการ
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค้ากับลูกหนี้รายย่อย
หลังจากการบันทึกของสาขา ทัง้ นี้ แผนกบัญชีได้มีการ
ว่าจ้างพนักงานเพิม่ เติมอีก 5 คน ตัง้ แต่ ไตรมาส 1 ปี
2556 เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบและสอบทานความถูกต้อง
ของรายการย่อยได้แล้วทุกรายการ
ความคืบหน้าล่าสุด
ผู้ส อบบัญ ชีสุ่ ม ตรวจการสอบทานของส านั ก งานใหญ่
พบว่า ทุกรายการที่สุ่มตรวจได้มีหลักฐานการสอบทาน
ของสานักงานใหญ่แล้ว
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกต
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ของสานักงานใหญ่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติข องกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
เห็น ด้ว ยกับ วิธีก ารปรับ ปรุ ง ที่ฝ่ า ยบริห ารเสนอ แต่ ไ ม่
สามารถให้ค วามเห็นต่ อ ผลการปฏิบ ัติต ามวิธีป รับ ปรุ ง
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ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้ เ ข้า ปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบ
สาหรับปี พ.ศ. 2556 อนึ่ง จากผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 พบว่าข้อมูลใน
ระบบมีขอ้ ผิดพลาดบ้างในประเด็นทีไ่ ม่มสี าระสาคัญ และ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที
บริษัทฯ ได้จดั ให้เอกสารต่างๆ เรียงลาดับตามเล่มแฟ้ม
เอกสารและกล่องจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้การสืบค้นทาได้
โดยง่ายและมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว

5. ปรับปรุงระบบเก็บเอกสารให้มปี ระสิทธิภาพ
ข้อสังเกต

เนื่องจากรายการค้าของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นรายการย่อยกับ
ลูกค้าจานวนมาก ทาให้เอกสารประกอบรายการมีเป็ น
จานวนมาก โดยการค้นหาเอกสารประกอบรายการแต่ละ ความคืบหน้าล่าสุด
ครัง้ นัน้ พนั ก งานที่ร ับ ผิด ชอบใช้เ วลานานมากในการ ผูส้ อบบัญชีเห็นด้วยกับวิธกี ารปรับปรุงทีฝ่ ่ายบริหารเสนอ
ค้นหาเอกสาร
แต่เนื่องจากกลุ่มบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการย้ายตึกสานักงาน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ส ั ง เกตการย้ า ยเอกสารว่ า เอกสาร
้
กลุ่ มบริษัท ฯ ควรมีก ารปรับ ปรุ ง การจัด เก็บเอกสารให้ เรียงลาดับและถูกจัดเก็บในแฟมเอกสาร โดยจัดเก็บไว้
ั
เป็ นไปอย่างมีระบบเพื่อให้การเก็บเอกสารครบถ้วน ไม่ เป็ นกล่องแยกตามประเภท และปจจุบนั กลุ่มบริษทั ฯ อยู่
สูญหายและการสืบค้นเป็ นไปโดยง่ายและมีประสิทธิภาพ ระหว่างการจัดห้องเก็บเอกสาร โดยระหว่างนี้เอกสารได้
ถูกแยกเป็ นกลุ่มแยกตามประเภท
ไม่สามารถให้ความเห็นต่อผลการปฏิบตั ติ ามวิธปี รับปรุง
ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้ เ ข้า ปฏิบ ัติ ง านตรวจสอบ
สาหรับปี พ .ศ .2556 อนึ่ง จากผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2 ประจาปี 2556 พบว่าระบบ
การเก็บเอกสารของกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั การแก้ไขแล้ว โดย
บริ ษั ท ฯ สามารถจัด หาสัญ ญาและเอกสารได้ ต ามที่
ต้องการภายในเวลาทีก่ าหนด
6. เพิม่ การสือ่ สารระหว่างแผนกบัญชีและแผนกอื่น

แผนกบัญชีได้มกี ารออกคาสังทางอี
่
เมล์แจ้งแผนกต่างๆ
ให้ดาเนินการส่งเอกสารให้แก่แผนกบัญชีภายในวันที่ 7
ข้อสังเกต
ของเดือ นถัดไป เพื่อให้สามารถได้ร ับข้อมูลจากแผนก
ระหว่างการตรวจสอบแผนกต่างๆ ได้แจ้งต่อแผนกบัญชี ต่างๆ เพื่อทาการปิ ดบัญชีได้ทนั เวลา
ในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อแผนกบัญชี เช่น แผนกการตลาด
แจ้งว่ารถยนต์ทใ่ี ห้เป็ นรางวัลในรายการโทรทัศน์นนั ้ ได้ มี นอกจากนี้ แผนกบัญ ชี ไ ด้ ร ับ การมอบหมายให้ เ ป็ น
การจ่ายเป็ นรางวัลให้แก่ผโู้ ชคดีแล้ว หรือผูบ้ ริหารได้แจ้ง ผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคารเพียงจุดเดียว
ต่อแผนกบัญชีเรื่องการเปิ ดบัญชีเงินฝากประจาและนา ความคืบหน้าล่าสุด
เงินฝากประจานัน้ ไปค้าประกันกับธนาคารเพิม่ เติม โดย ผู้สอบบัญ ชีเห็นว่า กลุ่ มบริษัทฯ ได้ส่อื สารให้แผนกอื่น
การเปิ ดบัญชีไม่ได้ทาโดยแผนกบัญชี ทาให้แผนกบัญชี ทราบถึงหน้าทีใ่ นการปิ ดบัญชี รวมถึงกาหนดการในการ
ไม่ได้รบั ข้อมูล ซึง่ แผนกบัญชีได้มกี ารปรับปรุงโดยบันทึก ปิ ดบัญชีในแต่ละรอบแล้ว จากการตรวจสอบงบการเงิน
รายการดังกล่าวเพิม่ เติม อย่างไรก็ตามการแจ้งต่อแผนก สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูส้ อบบัญชีไม่มี
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ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั

บัญชีนนั ้ ได้ทาหลังจากทีแ่ ผนกบัญชีได้ปิดบัญชีเรียบร้อย ข้อสังเกตเพิม่ เติมจากประเด็นดังกล่าว
แล้ว
ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

กลุ่มบริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ารสือ่ สารระหว่างแผนก เพื่อให้ เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติข องกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
แต่ละแผนกแจ้งรายการต่อแผนกบัญชีทุกสิน้ เดือนก่อน ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ว
การปิ ดบัญชี
แผนกบัญชีควรเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเปิ ดและปิ ดบัญชี
ธนาคาร แต่ เ พีย งจุ ดเดียว เพื่อให้แ ผนกบัญ ชีสามารถ
ควบคุมความครบถ้วนของบัญชีธนาคาร
10.2.2 ประเด็นทางบัญชีและการตรวจสอบ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั

7. การแสดงรายการของรายการกับบุคคลและกิจการที่ บริษั ท ฯ ได้ จ ัด ให้ มี ก ารแยกบัญ ชีส าหรับ บุ ค คลและ
เกีย่ วข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย และบันทึกรายการโดย
ไม่หกั กลบ รวมทัง้ กระทบยอดและปรับปรุงข้อผิดพลาด
ข้อสังเกต
ทุกสิน้ เดือนก่อนปิ ดบัญชี อีกทัง้ การแสดงรายการของ
กลุ่ ม บริษัท ฯ มีก ารบัน ทึก หัก กลบรายการระหว่ า งกัน บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ กี ารหักกลบรายการ
เพื่อให้แต่ละบริษัทแสดงยอดสุทธิของรายการกับบุคคล ระหว่างกัน จะสามารถทาได้เป็ นครัง้ ๆ ณ สิน้ งวดบัญชี
และกิจการที่เกี่ย วข้องกัน อย่างไรก็ ต ามเนื่ องจากยอด ตามสัญญาการชาระหนี้ระหว่างกันทีอ่ นุ ญาตให้สามารถ
คงเหลือและรายการระหว่างกันมีหลายประเภท และการ หักกลบลบหนี้ระหว่างกันได้
หักกลบทาอย่างไม่สม่ าเสมอ เช่น ไม่ได้หกั กลบในบัญชี
เดีย วกัน ตลอด และกลุ่ ม บริษัท ฯ ไม่ ไ ด้ท ารายงานการ ความคืบหน้าล่าสุด
กระทบยอดรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปิ ดบัญชีธนาคารของบริษัท
อย่างสม่าเสมอ
SP 1979 SP 1982 และ FM เพื่อรับชาระเงินจากสาขา
และได้พฒ
ั นาฟงั ก์ชนในระบบงานที
ั่
ส่ าขาให้สามารถสรุป
ยอดเงินรับรวมของแต่ละบริษัทผู้ให้สนิ เชื่อในแต่ละวัน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สาขาสามารถแยกยอดเงินสาหรับนาฝากเข้าแต่
 เพื่อการควบคุมทีด่ ี กลุ่มบริษัทฯ ไม่ควรบันทึกบัญชี ละบัญชีแยกจากกันสาหรับ SP 1979, SP 1982 และ
โดยหักกลบรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง FM จากเดิม ที่ก ารบัน ทึก รับ เงิน จากสาขาจะผ่ า นทาง
กัน โดยควรจัด ให้ มีบ ัญ ชี แ ยกส าหรับ บุ ค คลและ บัญชีธนาคารของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพียงบัญชีเดียว
กิจการที่เ กี่ยวข้องกันแต่ ละราย เพื่อให้การกระทบ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เริม่ ใช้ระบบบันทึกบัญชีรายรับแยกแต่
ละบริษทั ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นไป
ยอดทาได้สะดวก
 การแสดงรายการอาจหักกลบได้เมื่อเข้าเงื่อนไขทุก ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เห็นด้วยในแนวทางและวิธกี ารที่ฝ่าย
บริหารดาเนินการ ในระหว่างไตรมาส 2 จะทาการสอบ
ข้อดังต่อไปนี้
ทานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารว่ามีรายการกระทบ
1) มีสทิ ธิตามกฎหมายในการนาจานวนที่รบั รู้ไว้ใน
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งบแสดงฐานะทางการเงินมาหักกลบลบหนี้กนั

ยอดข้ามบัญชีทม่ี สี าระสาคัญหรือไม่

2) มีความตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชาระหนี้จานวนทีไ่ ด้ จากผลการตรวจสอบของผู้ต รวจสอบภายในครัง้ ที่ 2
รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ ใน ประจ าปี 2556 ผู้ต รวจสอบภายในได้ เ ข้า ท าการ
งวดเวลาเดียวกับทีจ่ ่ายชาระหนี้สนิ
ตรวจสอบระบบรายรับของใน 4 สาขาของกลุ่มบริษทั ฯ
 ควรท ารายงานกระทบยอดรายการกับ บุ ค คลและ แล้วพบว่ า สาขามีก ารนารายได้ข องแต่ ละบริษัท เข้า
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันก่อนปิ ดบัญชีรายเดือน เมื่อพบ ฝากบัญ ชีของบริษัท นัน้ ๆ อย่า งถูก ต้อ งทุก รายการใน
ข้อผิดพลาดควรทารายการปรับปรุงให้เ ท่ากันก่อ น การสอบทานไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556 ผูส้ อบ
บัญ ชีพ บว่ า กลุ่ ม บริษัท ฯ มีก ารแยกบัญ ชีร ายการกับ
จัดทางบการเงินรวม
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีการทาสัญญาหักกลบ
บัญชีระหว่างบริษัทในกลุ่ม และแสดงรายการหักกลบ
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในไตรมาส 3 ปี 2556 กลุ่ม
บริษทั ฯ ก็ได้ทาการหักกลบบัญชีอย่างเหมาะสมแล้ว
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีไม่มีขอ้ สังเกต
เพิม่ เติมจากประเด็นดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วยกับ แนวทางการปฏิบตั ิของกลุ่ มบริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ว
10.2.3 ประเด็นแนะนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นผูบ้ ริหารและการดาเนิ นการของบริษทั

8. การกาหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของ บริษทั ฯ จัดให้มกี ารกาหนดนโยบายด้านการรักษาความ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการทางาน ปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็ นทางการ
กระบวนการทางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
เป็ น ทางการ และแผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศได้
ข้อสังเกต
เพิม่ เติมการกาหนดการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 60 วันแล้ว
ปจั จุบนั การปฏิบตั งิ านทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น เริม่ มีผลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2556
เพีย งการปฏิบตั ิง านภายใน กลุ่ ม บริษัท ฯ ยัง มิได้มีก าร
จัดทาเป็ นเอกสารบังคับใช้เพื่อสือ่ สารกับผูใ้ ช้งานอย่างเป็ น ความคืบหน้าล่าสุด
ทางการ
จากการสอบทานของผู้สอบบัญชีในช่วงเดือนสิงหาคม
แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามการด าเนิ น งานด้า นสารสนเทศยัง ไม่ พบว่ า กลุ่ ม บริษัท ฯ ได้มีก ารจัด ท านโยบายด้า นการ
ครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการรัก ษาความปลอดภั ย ด้ า น รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศเช่น การตรวจสอบความเหมาะสมและความมี และกระบวนการทางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวตนของบัญชีผใู้ ช้งานในระบบอย่างสม่าเสมอ การตัง้ ค่า รวมทัง้ ได้ น านโยบายนั น้ มาบัง คับ ใช้ ก ับ ระบบงาน
ความปลอดภัย มาตรฐานของระบบปฏิบ ัติ ก าร ระบบ สารสนเทศของบริษทั ฯ แล้ว
ฐานข้อมูลและระบบงาน

ในส่วนของการตัง้ ค่าความปลอดภัย ของระบบ VLOAN
ซึ่งเป็ นระบบที่ใช้ในการปฏิบ ัติงานและฐานข้อมูลของ
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จากการสัมภาษณ์ และสอบทานการตัง้ ค่าความปลอดภัย บริษทั ฯ มีความคืบหน้าดังนี้
พบว่าการตัง้ ค่ารหัสผ่านยังมีความปลอดภัยต่า
- ระบบงาน Vloan(Application) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ในปี
ข้อเสนอแนะ
2556 ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การตั ้ง ค่ า รหั ส ผ่ า น
ผูร้ บั ผิดชอบควรมีการกาหนดนโยบายทางด้านสารสนเทศ (Password) แล้ว
ทีร่ ะบุถงึ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานของ
ระบบสารสนเทศ และควรมีก ารก าหนดกระบวนการ
ท างานทางด้า นสารสนเทศในหัว ข้อ ต่ า งๆ เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ

- ระบบปฏิบ ัติก ารของระบบงาน Vloan(Operating
System) ใหม่ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงาน ยัง
อยู่ ร ะหว่ า งการดาเนิ น การ อย่ า งไรก็ต ามผู้ใ ช้ง านใน
ระบบปฏิบตั กิ ารมีการจากัดสิทธิเฉพาะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดย
มีเ ฉพาะผู้ดูแ ลระบบปฎิบ ัติก ารของแผนกสารสนเทศ
เพี ย ง 1 ท่ า นเท่ า นั ้ น ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ในระดั บ
ระบบปฏิบตั ิการได้ ทาให้การเข้าถึงโดยผูท้ ่ไี ม่มอี านาจ
เกีย่ วข้องเป็ นไปได้น้อย
นอกจากนี้ การเข้าใช้งานระบบ VloanVLOAN ต้องผ่าน
การ log-on สองครัง้ ครัง้ แรกในระดับคอมพิวเตอร์ของ
พนักงาน และ ครัง้ ที่สองในระดับระบบงาน ซึ่งใน
ปจั จุบนั ระบบงาน Vloan ได้มกี ารปรับปรุงการตัง้ ค่า
รหัสผ่านแล้ว ทาให้เรื่องการตัง้ ค่ารหัสผ่านทัง้ ในระดับ
ระบบปฏิบตั ิการ และระดับคอมพิว เตอร์ของพนักงาน
สามารถทีจ่ ะรอและแก้ไขปรับปรุงในลาดับถัดไปได้
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูส้ อบบัญชีไม่มขี อ้ สังเกตใน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ว ยกับ แนวทางการปฏิบ ัติของกลุ่ มบริษัท ฯ และ
ระบบสารสนเทศของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุ ม ที่
เพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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10.3 ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในต่อระบบควบคุมภายใน
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เพื่อทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั ฯ โดยผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้าทาการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 ในระหว่างเดือนกรกฎาคมพฤศจิกายน 2555 – มกราคม 2556 โดยได้ทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายในแยกเป็ น 5 ส่วน
ดังนี้คอื การควบคุมด้านองค์กร การควบคุมด้านการปฏิบตั งิ าน การควบคุมด้านบุคลากร การสอบทาน และสถานประกอบการสิง่ อานวยความสะดวก เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
ต่อมาในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบ
ครัง้ ก่อนในทุกระบบดังกล่าวของกลุ่มบริษทั ฯ โดยได้เลือกตรวจจากกลุ่มตัวอย่างชุดใหม่
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเห็นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมทีเ่ ป็ นอยู่ การดาเนินการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ อีกทัง้ ในช่วงปลายปี มผี ตู้ รวจสอบบัญชีเข้ามาสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและไม่
พบประเด็นให้ตอ้ งทาการตรวจสอบเพิม่ เติม
สาหรับในปี 2557 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในมีแผนเข้าทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในทุกๆ ด้านดังทีก่ ล่าวข้างต้น ยกเว้นการควบคุมทางด้านบุคลากร โดยได้
แบ่งการตรวจสอบออกเป็ น 4 ครัง้ ในครัง้ ที่ 1 เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในทีส่ านักงานใหญ่ ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 11 เมษายน 2557 และในครัง้ ที่ 2-4 เข้า
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในทีส่ านักงานสาขาของกลุ่มบริษทั ฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน 2557 ตามลาดับ
ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบจากการตรวจสอบครัง้ ก่อนในทุกระบบดังกล่าวของกลุ่มบริษทั ฯ ในระหว่าง
วันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 โดยสาหรับผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทัง้ 2 ครัง้ ในช่วงปี 2555-2556 และประเด็นทีต่ รวจพบ มีรายละเอียดแยกตามส่วน
ดังนี้
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ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. การควบคุมด้านองค์กร (Organization Control)

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ
 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

1.2. จากการตรวจสอบการกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าทีแ่ ละขอบเขตของ
ความรับผิดชอบ การกาหนดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชา การ
กาหนดแนวทางของอานาจหน้าที่สาหรับการตัดสินใจทีส่ าคัญ การจัดทา
คาบรรยายลักษณะงานและการแบ่งแยกหน้าที่ พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการ
ควบคุมด้านองค์กรทีเ่ หมาะสมแล้ว
2.3. การควบคุมด้านการปฏิ บตั ิ งาน (Operational Control)
2.1 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในได้ตรวจสอบจากการตรวจสอบระเบียบ
ปฏิบตั /ิ คู่มอื ปฏิบตั งิ าน การจัดทางบประมาณของแต่ละหน่ วยงาน การทา
บัญชีและระบบข้อมูล พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสมแล้ว

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบริษัท ฯ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิ/คู่มือ
ปฏิบตั ิงานและจัดทางบประมาณไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทีเ่ หมาะสม อีก
ทัง้ มีระบบการจัดทาเอกสาร จัดส่งเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บ
เอกสาร รวมถึ ง การใช้ โ ปรแกรมบัญ ชีท่ี ส าขาและส านั ก งานใหญ่ ท่ี
เหมาะสม
2.2 การจัดทาเอกสาร
2.2.13.2.1 การจัดทาเอกสารด้านรายได้
1) การกาหนดนโยบายทางด้านการตลาดและอัตราราคารถยึด
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุ มภายในพบว่ ากลุ่ มบริษัทฯ มีก ารกาหนด
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ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

นโยบายทางด้านการตลาดและอัตราราคารถยึดไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรและมีการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจลงนามทีเ่ หมาะสมแล้ว
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบระบบควบคุม ภายในได้ จากการเข้าท าการ
ตรวจนับรถยึดทีส่ าขาแล้วพบว่ามีรถยึดครบถ้วนตามข้อมูลในระบบ
ทุกรายการ
2) การตรวจสอบหนังสือสัญญา
 ผู้บริหารได้กาชับให้พนักงานเพิ่มความระมัดระวังในการ
บันทึกข้อมูล พร้อมทัง้ ให้เพิม่ กระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนการจัดเก็บเอกสารทุกครัง้

ข้อสังเกตุ
จากการตรวจสอบหนั ง สือ สัญ ญา (ซอง) ที่ส าขาและส านั ก งานใหญ่
จานวน 1,064 รายการ พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมระบบการ
ให้เลขทีส่ ญ
ั ญาอัตโนมัติ เอกสารประกอบซองสัญญาครบถ้วน การลงนาม
ในเอกสารครบถ้วน มีระบบการจากัดการให้สญ
ั ญาสินเชื่อใหม่กบั ลูกหนี้
Black list ทีเ่ หมาะสม อย่างไรก็ดี มีประเด็นอื่นๆ จากการการตรวจสอบ
ดังนี้

 สาขาได้ติดตามนาสาเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนที่เป็ น
ปจั จุบนั ของผูก้ มู้ าจัดเก็บในซองสัญญาแล้ว
ผูบ้ ริหารได้สงการให้
ั่
มกี ารจัดทาหนังสือขอส่งเล่มทะเบียน
เพื่อโอนกรรมสิทธิ ์ และการเรียงลาดับเลขทีเ่ พื่อป้องกัน
เอกสารสูญหายความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบุขอ้ มูลหน้าซองสัญญาไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 70 รายการ

 เลขทีต่ วั รถในระบบไม่ตรงกับเล่มทะเบียนจานวน 3 รายการ

เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขของกลุ่มบริษทั ฯ และระบบ
ดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม



 ใช้ซองสัญญาไม่ถูกต้องตรงตามประเภทสินค้าของแต่ละบริษทั
 ระบุ ร ายละเอีย ดในระบบไม่ ต รงกับ เอกสารข้อ มู ล หนั ง สือ สัญ ญา
จานวน 6 รายการ



 บัตรประชาชนของผูก้ ใู้ นชุดสัญญาหมดอายุ จานวน 4 รายการ
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ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

ไม่มกี ารจัดทาทะเบียนคุมการฝากโอนเล่มทะเบียนรถ
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการสอบทานหรือตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารสัญญาทุกครัง้ ก่อนจัดเก็บ และเพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี
ควรกาหนดให้ใช้ซองหนังสือสัญญาให้ถูกต้องตามประเภทของสินค้าของ
แต่ละบริษทั ในกรณีท่มี กี ารนาส่งเล่มทะเบียนระหว่างหน่ วยงานภายใน
และหน่ วยงานภายนอกควรมีการจัดทาสมุดคุมเล่มทะเบียนเพื่อป้องกัน
เอกสารสูญหาย
3) การบันทึกรายการยอดจัด ค่างวด ดอกเบีย้ และ ค่าธรรมเนียมอื่น

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในได้จากตรวจสอบรายการยอดจัด
ค่า งวด ดอกเบี้ยและ ค่ า ธรรมเนี ยมอื่น พบว่า การบัน ทึก ครบถ้ว น
ถูกต้องทุกรายการจากการตรวจสอบการบันทึกรายการยอดจัด ค่า
งวด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นทีส่ าขา ผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในพบว่า การอนุมตั วิ งเงินยอดจัดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั
ฯ กาหนด และการคานวณดอกเบี้ย ยอดจัดรวมดอกเบี้ย ยอดเงิน
โอน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าทาสัญญา เป็ นไปตามแนวทางที่บริ ษัทฯ
กาหนดอย่างถูกต้อง
4) การรับชาระ
ข้อสังเกตุ



 สาขามีการบันทึกรายได้และนาฝากเงินแยกตามแต่ ละบริษัทอย่าง
เหมาะสม แต่เอกสารประกอบรายงานเงินสดรับประจาวันยังคงระบุ

 มีการจัดทาสัญญากาหนดให้ศรีสวัสดิพาวเวอร์
เป็ นผูร้ บั
์
ชาระเงินจากลูกค้าแทนกลุ่มบริษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขการส่ง
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ

เลขทีบ่ ญ
ั ชีของศรีสวัสดิพาวเวอร์
์
 ยัง พบว่ า ลูก ค้า มีก ารโอนเงิน เข้า ศรีส วัส ดิพ์ าวเวอร์ เนื่ อ งจากยัง มี
ลูกหนี้สว่ นหนึ่งทีร่ บั โอนมาจากศรีสวัสดิพาวเวอร์
์

มอบคืนเงินในเวลาทีก่ าหนด


 มี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ชั ว่ คราวไม่ เ หมาะสมเช่ น มี ก ารใช้
ใบเสร็จรับเงินของ FM ออกให้กบั SP 1982
 บางสาขายังไม่มกี ารส่งสาเนาใบเสร็จรับเงินมายังสานักงานใหญ่ตาม
ระเบียบทีก่ าหนดให้มกี ารนาส่งทุกสิน้ เดือน

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

 บริษทั ฯ จะมีการออกประกาศแจ้งไปยังสาขาให้มยี กเลิก
การใช้ใบเสร็จรับเงินชัวคราวแล้
่
วเฉพาะของบริษัท SP
1979 เท่านัน้ และสามารถออกโดยหน่ วยงานที่ได้รบั
อนุญาตจากสานักงานใหญ่เท่านัน้



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ



เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการแก้ไ ขของกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการควบคุมเงินสดรับที่ดี ควรใช้ใบเสร็จรับเงินชัวคราวให้
่
ตรงกับ
บริษทั ทีร่ บั ชาระจากลูกค้า
5) การควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลทีส่ าขา

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในได้ทาจากการตรวจสอบการกาหนด
ชื่อผูใ้ ช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานโปรแกรมหน้าร้านของพนักงาน
แต่ ละคนที่สาขาพบว่ า กลุ่ ม บริษัท ฯ มีก ารควบคุ ม การเข้า ถึง ระบบที่
เหมาะสม
2.2.23.2.2

การจัดทาเอกสารด้านรายจ่าย

1) จากการตรวจสอบการกาหนดระเบียบ ขัน้ ตอน วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการสังซื
่ ้อ กรณีผู้ขายรายเดิม และการประเมิน
ผูข้ าย การแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาวงเงินสดย่อย การเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย
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ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสมแล้ว
2)1) จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการจัดทาระเบียบดังกล่าว
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้รบั การอนุ มตั ิจากผูม้ อี านาจลงนามไว้
อย่างเหมาะสมแล้ว
3)2)

การจัดทารายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบจากการตรวจสอบรายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของเดือนพฤษภาคม 2556 พบว่ากลุ่มบริษทั ฯ มีการกระทบ
ยอดเงิน ฝากธนาคารถู ก ต้ อ งตรงกับ ยอดบัญ ชีข องบริษัท ไม่ พ บ
รายการค้างนานและมีการสอบทานโดยผู้มอี านาจหน้าที่รบั ผิดชอบ
อย่างเหมาะสม
4)3)

 เนื่ อ งจากพนัก งานมีก ารน าเงิน ส่ว นตัว มาสารองเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ ทาให้เกิดเงินส่วนเกินดังกล่าว

การควบคุมเงินสดสาหรับค่าใช้จ่ายทีส่ าขา

ข้อสังเกตุ
จากการตรวจนับเงินสดย่อยสาหรับค่าใช้จ่ายที่สาขาพบว่ามีเงินเกิน
จาก 2 สาขา จานวน 1,532 บาท



ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารตรวจสอบเงิ น สดย่ อ ยคงเหลื อ และสอบทานเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินทุกครัง้ เพื่อจะได้สามารถเบิกชดเชยเงินสดย่อย
ได้ทนั การต่อค่าใช้จ่าย

 ปจั จุบนั ผูบ้ ริหารได้กาชับให้เขตติดตามการเบิกชดเชย
เงินสดย่อยแต่ละสาขาให้ทนั กาล ในกรณีทม่ี กี ารนาเงิน
ส่ว นตัว มาสารองเป็ น ค่า ใช้จ่ ายของบริษัทฯ ให้จดั ท า
เอกสารเบิกจ่ายแยกจากเงินสดย่อยเพื่อป้องกันความ
สับสนทีอ่ าจเกิดขึน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็น ด้ว ยกับ แนวทางการแก้ไ ขของกลุ่ ม บริษัท ฯ และ
ระบบดังกล่าวมีการควบคุมทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
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ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
5)4) การตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ
-

ข้อสังเกตุ

 การประทับตรา Paid ในเอกสารไม่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ



ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

เอกสารทีไ่ ม่ครบถ้วนเป็ นใบเสร็จค่าไฟทีอ่ ยูร่ ะหว่างการจัดส่งจาก
สาขา ผูบ้ ริหารได้ออกประกาศให้สาขาจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน

จากการตรวจสอบเอกสารชุ ดจ่ า ยชาระเปรียบเทีย บกับข้อ มูลจาก
ระบบ AX ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 จานวน 291 รายการ
พบว่า มีเอกสารชุดจ่ายชาระครบถ้วนตามข้อมูลในระบบ เอกสารชุด
จ่ายชาระดังกล่าวมีการลงนามครบถ้วน โดยมีช่อื ทีอ่ ยู่ในใบเสร็จ และ
มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายถูกต้องทุกรายการ อย่างไรก็ดี พบประเด็น
อื่นๆ ดังนี้
เอกสารประกอบชุดจ่ายชาระไม่ครบถ้วนจานวน 5 รายการ

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร




ควรจัดให้มกี ารตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบชุดจ่าย
ชาระและประทับตรา paid ในเอกสารให้เหมาะสมและครบถ้วนทุก
ครัง้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง
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ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

3. การควบคุมด้านบุคลากร (Personnel)
3.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 ผูบ้ ริหารได้จดั ทา memo แจ้งผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบกาชับ
เรื่อ งการลงเวลาเลิก งานของเจ้า หน้ า ที่ส าขาให้มีก าร
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด

ข้อสังเกตุ
ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ
มีก ารจัด ท าแผนอัต ราก าลัง พลและมี ก าร ก าหนดค่ า ตอบแทนและ
สวัสดิการต่ างๆ ที่เหมาะสม โดยได้จดั ให้มกี ารรวมถึงการตรวจสอบภูมิ
หลัง ของพนักงานก่อ นเข้าท างาน และมีการจัดเก็บเงิน ค้า ประกัน จาก
พนักงานในตาแหน่งทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของบริษทั ไว้อย่างเหมาะสม
จากการตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลพนักงานพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีการจ่าย
เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าตาแหน่ ง ตรงตามกระบอกเงินเดือนที่กาหนด
สาหรับการบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผู้ตรวจสอบพบว่ามี
เอกสารใบลางาน ใบขออนุมตั กิ ารทางานในวันหยุดทีถ่ ูกต้อง แต่อย่างไรก็
ตามผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในได้ตรวจพบประเด็นดังนี้ ว่า ใน
เอกสารลงเวลาทางาน ไม่มกี ารลงชื่อและลงเวลาเลิกงานในเอกสารลงเวลา
ทางาน
มีการลงนามในเอกสารประกอบแฟ้มประวัตพิ นักงานไม่ครบถ้วน 1 รายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กลุ่มบริษทั ฯ มีการควบคุมในด้านบุคลากรทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสม ข้อบกพร่องทีพ่ บมีผลกระทบน้อยมาก




ข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องตรงกันจานวน 2 รายการ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลทีส่ ามารถตรวจสอบได้ ควรกาชับให้พนักงานลงเวลาและ
ลงชื่อทัง้ ก่อนและหลังเลิกงานเป็ นประจาทุกวัน
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3.2 การพัฒนาและการฝึกอบรม

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ
 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่ า กลุ่ ม บริษัท ฯ มีก ารจัด แผนและหลัก สูต รการ
ฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม
3.3 ข้อบังคับ/กฎหมายเกีย่ วกับพนักงาน

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

-

-

-

 ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบ

ข้อสังเกตุ
ปจั จุบนั จานวนพนักงานทัง้ สิ้น 1,599 คน แต่ ไม่ยงั มีการรับคนพิการ
ทางาน ซึง่ ยังไม่เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม
บริษทั ฯ เลือกวิธกี ารจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการแห่งชาติ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
4. การสอบทาน (Review)
ข้อสังเกตุ
ผูต้ รวจสอบระบบการควบคุมภายในจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบริษทั ฯ
ได้จดั ให้มหี น่วยงานภายในเพื่อทาการสอบทานระบบและการดาเนินงานที่
เหมาะสมแล้ว อีก ทัง้ ได้จ ัด ให้มีห น่ ว ยงานภายนอกเช่ น ผู้สอบบัญ ชี ผู้
ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทาการตรวจสอบภายในในแต่ละกิจกรรมของกลุ่ม
บริษทั ฯ ไว้อย่างเหมาะสมแล้ว
จากการตรวจสอบในส่วนของการสอบทาน
ผลการท างานของพนั ก งานพบว่ า การประเมิน ผลงานของพนั ก งานมีเ อกสาร
ประเมินผลหลังทดลองงานครบถ้วนทุกรายการและมีการลงนามอนุ มตั ิในแบบ
ประเมินผลงานอย่างเหมาะสม
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ประเด็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แก้ไข อยู่ระหว่าง ยังไม่
แล้วเสร็จ ปรับปรุง ดาเนิ นการ

ผลการตรวจสอบ / ความเห็นผูร้ บั บริหาร

5. สถานประกอบการสิ่ งอานวยความสะดวก เครือ่ งใช้ และอุปกรณ์ ต่าง
ๆ (Facilities and Equipment)
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบริษทั ฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานที่ทางานที่สาคัญ ประกอบด้วย สานัก งานใหญ่ สาขา ห้องจัด เก็บ
เอกสารทีส่ าคัญ รวมถึงจัดให้มสี งิ่ อานวยความสะดวก อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นต่อ
การปฏิบตั งิ านไว้อย่างเหมาะสม

-

-
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