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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13. 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2557 เมื่อวันที่4 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ซึ่งดํารงเปนกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามขอมูล
จากฝายบริหาร และการนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทไดวาจาง บริษัท มัลติพลัส
ออดิท แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด เปนผูทําหนาที่ดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยในดานตาง ๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากร
อย า งเพี ยงพอที่จ ะดํ า เนิ น การตามระบบไดอ ย า งมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ง มีร ะบบควบคุม ภายในในเรื่ อ งการติ ด ตาม
ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยให สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือ
ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
แลวเชนกัน
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เพื่อ
หารือกับผูตรวจสอบภายในของบริษัท คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติมใน
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งแนวทางพัฒนาระบบควบคุมภายในอนาคตภายหลังจากการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายในและเรื่องอื่นๆ จากการตรวจสอบบัญชี
สําหรับผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําป
2555 และงบการเงินรายไตรมาส/งบการเงินประจําป 2556 ไดใหความเห็นในรายงานการสอบบัญชีวา บริษัทมิไดมี
ขอบกพรองทางระบบบัญชีที่เปนสาระสําคัญแตอยางใด โดย Management Letter ของผูตรวจสอบบัญชีในงานตรวจสอบ
งบการเงินประจําป 2556 มีขอเสนอแนะดังนี้
1. การแบงแยกหนาที่ในวงจรการสั่งซื้อไมเหมาะสม
สิ่งที่ตรวจพบ / คําแนะนํา
•

วงจรการสั่งซื้อสินของ TG และ TT มีบางรายการซึ่งผูอนุมัติในการสั่งซื้อและผูสั่งจายเงินเปนบุคคล
เดียวกัน ทั้งนี้ PWC ใหขอเสนอแนะวา ผูอนุมัติในการสั่งซื้อไมควรเปนบุคคลเดียวกันกับผูอนุมัติในการ
สั่งจายเงิน เพราะอาจมีการสั่งซื้อสินคาที่ไมเปนไปตามนโยบายของบริษัทและเปดโอกาสใหถายเททาง
ธุรกิจได
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ผลการติดตามโดย PWC
•

ตั้งแตพฤษภาคม 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใหผูอนุมัติในการสั่งซื้อ คือ รองกรรมการผูจัดการฝาย
จัดซื้อ และผูมีอํานาจอนุมัติในการจายเงิน คือ รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนผูมีอํานาจลงนามในการจาย
เช็คธนาคารสําหรับบัญชีธนาคารของบริษัท
จากเดิม : คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน หรือ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน หรือคุณกาญจนา ตรีวีรานุวัฒน ลงนาม
รวมกัน 2 ใน 3 ทาน
ปจจุบัน : คุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน หรือ คุณนิตา ตรีวีรานุวัฒน หรือคุณกาญจนา ตรีวีรานุวัฒน คนใดคน
หนึ่ง ลงนามรวมกับ คุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข หรือ คุณฉัตรประภา จันทรศรี หรือคุณฐิติมา
ธนาปกิจ คนใดคนหนึ่ง
2. ใบสงสินคา/บริการที่ไดสงมอบใหแกลูกคาบางฉบับ ไมไดมีการบันทึกวันที่ ที่ลูกคารับมอบสินคา/บริการ
สิ่งที่ตรวจพบ / คําแนะนํา
•

มีรายการใบสงสินคา/บริการของ TT บางรายการมีการลงลายมือชื่อของผูรับบริการแตมิไดลงวันที่ใน
การรับบริการ 1 รายการ ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทบันทึกรายการขายสินคา/บริการไมถูกตองตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี

ผลการติดตามโดย PWC
•

จากการตรวจสอบยอดขาย/บริการระหวางเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 ไมพบไปสงสินคา/
บริการที่ลูกคาไมไดลงลายมือชื่อและลงวันที่รับมอบสินคา/บริการ

3. การจัดทํารายงานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศไมเหมาะสม
สิ่งที่ตรวจพบ / คําแนะนํา
•

TT มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่ธนาคารกรุงเทพ 1 บัญชี ซึ่งทําการกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารเปนเงินบาท อยางไรก็ตาม PWC เสนอใหควรมีการจัดทํารายการกระทบยอดเงิน
ฝากเปนเงินสกุลเดียวกับบัญชีเงินฝากนั้นๆ เพื่อปองกันการเกิดผลตาง

ผลการติดตามโดย PWC
•

TT ทําการปดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลาวแลวในเดือนกรกฎาคม 2556
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4. คาใชจายตนทุนแรงงานที่เกิดขึ้นจริงของงานโครงการไมสอดคลองกับขอมูลจริงที่ไดรับจากวิศวกร
สิ่งที่ตรวจพบ / คําแนะนํา
•

TT มีการบันทึกรับรูรายไดในลักษณะงานใหบริการ ซึ่งคาใชจายตนทุนแรงงานที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการ
บันทึกรายไดในเดือนมีนาคม 2556 ไมสอดคลองขอมูลที่ไดรับงานวิศวกรผูปฏิบัติงานเปนมูลคา
51,346.46 บาท ซึ่งอาจทําใหบริษัทบันทึกรายไดงานโครงการไมถูกตองตามรอบระยะเวลาบัญชีได

ผลการติดตามโดย PWC
•

13. 2

ในเดือนกุมภาพันธ2557 พบวาไมมีผลตางระหวางขอมูลคาใชจายตนทุนแรงงานที่ใชในการบันทึก
บัญชี และขอมูลจริงที่ไดรับจากวิศวกร โดยในการปฏิบัติงานบริษัทไดกําหนดใหมีการสอบทานขอมูลที่
ไดรับระหวางแผนกกับเอกสารประกอบการคํานวณรายไดและการบันทึกบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่มีความเห็นแตกตางจากคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมดวย มิไดมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแตอยางใด
13. 3

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะใชผูตรวจสอบภายในโดยวาจางบุคคลภายนอก (Outsource) ใหทําการตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไดแตงตั้ง
บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด โดยคุณสรุพล ถวัลยวิชชจิต เปนผูตรวจสอบภายในป 2556 และป 2557
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ในลักษณะสัญญาแบบปตอป เพื่อทําการสอบทาน
และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอยรวมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งนี้ ผูตรวจสอบภายในไดนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และไดติดตามให
บริษัททําการปรับปรุงและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดย ณ 20 เมษายน 2557 บริษัทไดปรับปรุงระบบการทํางานภายใน
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในเรียบรอยแลว
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด คอนซัลติ้ง จํากัด โดยคุณสรุพล ถวัลย
วิชชจิต มีความเห็นวาบริษัทและผูควบคุมการปฏิบัติงานดังกลาว มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสม
เพี ย งพอในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท รวมทั้ ง มี ค วามเป น อิ ส ระในการดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้ ในการ
ปฏิบัติงานของบริษัท การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูตรวจสอบภายในตองผานความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใตการหารือรวมกับผูบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูคัดเลือกผู
ตรวจสอบภายใน และมอบหมายหนาที่ใหผูบริหารของบริษัททําการประสานงานในการวาจาง รวมทั้งเจรจาตอรองในเรื่อง
คาใชจายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ สัญญาวาจางผูตรวจสอบภายในดังกลาวจะสิ้นสุด ณ สิ้นป 2557 โดยผูบริหารจะยังคงมีนโยบายที่จะใชผูตรวจสอบ
ภายในจากภายนอก (Outsource) ในการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทตอไป ทั้งนี้ผูบริหารของบริษัทจะ
นํ า เสนอรายชื่ อ และเชิ ญ บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล า วนํ า เสนอการให บ ริ ก ารแก ค ณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาคัดเลือกในลําดับตอไป
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