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13. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในทีด่ ี เพื่อช่วยให้การดาเนิน ธุรกิจ รวมถึง
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่างๆ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมีกลไลการถ่วงดุลอานาจ โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีด่ ี ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทฯ มีระบบการดาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 (หลังแปรสภาพ) โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 3) ภายใต้แนวคิด COSO
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหารทัง้ 5 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information and Communication)
ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ แล้ว โดยระบบควบคุมภายในทัง้ 5 ส่วน
มีประสิทธิผลทีจ่ ะป้องกันเรื่องการทาธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องของ
บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษทั ฯ จัดให้มบี ุคลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการตามระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ และติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรม กับบุคคลที่มี
ความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงอย่างเพียงพอ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบ และประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยการสัมภาษณ์และ
สอบถามจากผูบ้ ริหาร ผูจ้ ดั การฝา่ ย และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องตามโครงสร้างองค์กร การตรวจสอบเอกสาร เป็ น
ต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่ าวได้จดั ทารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และ
นาเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพของระบบ
การควบคุมภายใน ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ให้แก่
บริษทั ฯ ในระยะยาว
13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ในการพิจารณาแบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ ทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยนัน้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นแตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
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13.3 ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั สอบบัญชี ไอ วี แวล จากัด เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ อีกทางหนึ่ง
โดยบริษทั สอบบัญชี ไอ วี แวล จากัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง ตาแหน่ ง Audit Partner เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ เริม่ ว่าจ้างบริษทั สอบบัญชี ไอ วี แวล จากัด ตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 โดยผูต้ รวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5
กันยายน 2557 ซึง่ เป็ นการสังเกตุการปฏิบตั งิ านจริงของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และครัง้ ที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยเป็ นการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1
หลังจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทัง้ 2 ครัง้ ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้เชิญผูต้ รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในมานาเสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครัง้ ที่ 2 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั รูป้ ระเด็นปญั หาต่างๆ
พร้อมคาแนะนาในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวจากผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
ทัง้ นี้ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในได้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครัง้ ที่ 3 (ฉบับปจั จุบนั ) ระหว่างวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นการตรวจติดตาม
การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2 จานวน 19 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้เรียบร้อยทุกประเด็น โดย
สามารถสรุปรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (รวมทัง้ องค์กร)
1. บริษทั ฯ ควรพิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน เพื่อ ให้ ท าหน้ า ที่ใ นการสรรหาและพิจ ารณา
นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้
เหมาะสมและเป็ นธรรม

บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิม่ บริษัท ฯ ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
เข้าเป็ นกรรมการบริษทั เมื่อแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ใหม่ กาหนดค่าตอบแทนแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและ ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557
กาหนดค่าตอบแทนทันที

ระดับความเสียง:
่ สูง
2. บริษัทฯ ควรมีการจัดทางบประมาณทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
โดยงบประมาณประจาปี ควรจัดทาให้ครบถ้วนทุกส่วนงานและ
สรุปเป็ นภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ และควรนาระบบงบประมาณมาใช้
ในการควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ รวมทัง้ มีการรายงานการใช้งบประมาณให้ผู้บริหารทราบ
อย่างสม่ าเสมอ เช่น ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็ นต้น โดย
งบประมาณประจาปี ควรครอบคลุมในเรื่องดังนี้
o งบประมาณรายได้จากการขาย
o งบประมาณต้นทุนขาย
o งบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงาน
o งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
o งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการเงิน
o งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน

แผนกบัญชีของบริษัทฯ มีการจัดทางบประมาณในส่วน บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทางบประมาณภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ และ
งานบริหารแล้ว และใช้ในการพิจารณาทุกเดือนในการ แยกเป็ นแต่ละส่วนงานนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ
ประชุ ม ฝ่ า ยบริห ารประจ าเดือ น แต่ ย ัง ขาดส่ว นที่เ ป็ น แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
“ค่าใช้จ่ายพนักงาน” และ “งบประมาณการลงทุน ” และ
อยู่ระหว่างการจัดทางบประมาณส่วนงานบริหารของปี
2558 ให้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง ภายใน 15 ธันวาคม
2557
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ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

o งบประมาณกระแสเงินสด เป็ นต้น
ระดับความเสียง:
่ สูง
ระบบงานรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริการ
3. การเก็บค่าบริการ (NGV)
บริษัท ฯ ควรควบคุมให้พนักงานที่ได้รบั เงินสดค่าบริการจาก
ลูกค้านาฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ฯ ภายในวันทา
การถัด ไปทัน ทีแ ละบริษัท ฯ ควรมีก ารก าหนดให้ห น่ ว ยงาน
บริการส่งเอกสารใบบริการทีม่ กี ารลงนามรับบริการจากลูกค้า
แล้วส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อทาการบันทึกบัญชีให้ทนั เวลาตรงตาม
งวดทีเ่ กิดขึน้ จริง

บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการควบคุมให้พนักงานทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการส่งเงินเข้าระบบบัญชีในแต่
ละวันและกาหนดให้พนักงานทารายงานการส่งเงินโดย
อ้างอิงกับเลขทีใ่ บบริการให้กบั ฝา่ ยบัญชีทุกวัน

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ฝา่ ยขายอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลร่วมกับ
ทางบัญ ชี ใ ห้ ลู ก ค้ า ทุ ก รายมี ก ารก าหนดวงเงิน อย่ า ง
ถูกต้อง อย่างครบถ้วนโดยเร็ว โดยจะอ้างอิงกับระบบ
ERP

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง
4. การให้สนิ เชื่อ (EPC)
บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารจัดทาใบขอวงเงินเครดิต พร้อมทัง้
มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิ ดหน้าบัญชี และมีการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าในเบือ้ งต้น และวิเคราะห์
วงเงินสินเชื่อ และเสนอให้ผมู้ อี านาจพิจารณาอนุมตั ทิ ุกครัง้
ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

5. บริษัท ฯ ควรกาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการผ่าน
หน่ วยงานจัดซื้อเท่านัน้ ในกรณีท่หี น่ วยงานทีม่ คี วามต้องการ
ขอซือ้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกเอง ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ไว้อย่างชัดเจน

บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการ
จัด ซื้อ ที่ไ ม่ ผ่ า นหน่ ว ยงานจัด ซื้อ ให้ช ัด เจนมากขึ้น และ
เท่า ที่จ าเป็ น เช่น เป็ นผู้ขายที่ถู กก าหนดจากลูกค้ าไม่
สามารถซือ้ จากรายอื่นได้ เป็ นต้น

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

6. บริษัท ฯ ควรควบคุ ม ให้มีก ารอนุ ม ัติ ร ายการขอซื้อ โดยผู้ มี บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการให้มกี ารอนุ มตั ริ ายการขอ
อานาจตามที่ร ะเบียบการปฏิบตั ิง านกาหนดไว้ และบริษัท ฯ ซือ้ โดยผูม้ อี านาจตามทีก่ าหนดไว้
ควรกระจายอานาจอนุ มตั ิการขอซื้อ โดยพิจารณาจากมูลค่า
ของวัสดุหรือบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน
และมีกระบวนการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
การขอซือ้ -ขอจ้าง

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง

ระดับความเสียง:
่ ตา่
การจัดซือ้ -จัดจ้าง
7. บริษัท ฯ ควรมีก ารทบทวนอ านาจอนุ ม ัติใ ห้เ หมาะสม และ บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนอานาจอนุมตั ใิ หม่แล้ว
ควบคุมการปฏิบตั งิ านจริงให้มกี ารอนุ มตั ิจากผูม้ อี านาจตามที่
กาหนดไว้
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง
8. บริษัทฯ ควรกาหนดให้มีการขึน้ ทะเบียนผู้ขายสาหรับผู้ขาย บริษทั ฯ มีรายชื่อผูข้ ายประเภทสินทรัพย์อยู่แล้ว แต่ไม่ได้
ประเภทสินทรัพย์และกาหนดให้มกี ารซือ้ จากผูข้ ายทีไ่ ด้รบั การ ขึน้ ใน AVL โดยกาหนดให้ขน้ึ เฉพาะซื้อผลิตภัณฑ์หลัก
อนุมตั แิ ล้ว
ของบริษัทฯ เท่านัน้ และบริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ในส่วนทีเ่ หลือ
ระดับความเสียง:
่ ตา่
9. บริษัท ฯ ควรจัดทาแผนการออกเยี่ย มเยียนผู้ขายรายสาคัญ บริ ษั ท ฯ มี แ ผนการออกเยี่ ย มผู้ ข าย ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
พร้อมทัง้ นามาใช้งานเพื่อให้มกี ารเยีย่ มเยียนผูข้ ายรายสาคัญ ดาเนินการภายใน 30 พฤศจิกายน 2557
อย่างสม่าเสมอ

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ ตา่
10. บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูข้ ายและได้รบั อนุ มตั ิ บริษัท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งดาเนิ น การขึ้น ทะเบีย นผู้ข ายราย
จากผู้มีอ านาจตามที่ร ะเบีย บการปฏิบ ัติง านก าหนดไว้แ ละ ดังกล่าว และจัดเก็บรายชื่อทะเบียนผู้ขายที่ได้รบั การ
บริษัท ฯ ควรมีก ารจัด เก็บ รายชื่อ ทะเบีย นผู้ข ายที่ไ ด้รบั การ อนุมตั จิ าก ปตท.
อนุ ม ัติ ข อง ปตท.ไว้อ ย่ า งชัด เจน เพื่อ ให้ ก รณี ก ารสัง่ ซื้อ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ โครงการของ ปตท. มีก ารสังซื
่ ้อ ที่ ถูก ต้องตาม
ระเบียบของโครงการ
ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ
11. บริษทั ฯ ควรสอบทานให้มกี ารคานวณต้นทุนสินค้าทีน่ าเข้าให้
ถูกต้อง ก่อนบันทึกรายการ เพื่อให้ตน้ ทุนสินค้าของแต่ละ
รายการถูกต้องตามจริง

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

โดยหลักปฏิบตั ปิ กติ ค่าขนส่งและค่าประกันภัย และอื่นๆ
จะต้อ งถู ก เฉลี่ย ให้ก ับ ทุ ก รายการสิน ค้า ในใบรับ สิน ค้า
เดีย วกัน อย่ างไรก็ต าม ที่เ กิด ความผิดพลาดในใบรับ
เลขที่ 0000107 เป็ น Human Error ของเจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
ผู้ใ ช้ โ ปรแกรมบัญ ชี ซึ่ง บริษั ท ฯ ได้ด าเนิ น การแก้ ไ ข
เรียบร้อยแล้ว

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

12. บริษทั ฯ ควรมีการแบ่งพืน้ ทีใ่ นโกดังเก็บสินค้าโดยแยกสถานที่ บริษัทฯ มีโครงการจะย้ายการติดตัง้ แก๊สออกจากโกดัง
ในการติดตัง้ แก๊สให้ห่างจากสถานทีจ่ ดั เก็บสินค้า
เก็บ สิน ค้า ซึ่ง อยู่ร ะหว่ างรอสถานที่ติดตัง้ ให้เ รียบร้อ ย
ภายใน 31 ธันวาคม 2557
ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง

ระบบงานคลังสิ นค้า

ระบบงานบริการหลังการขาย
13. บริษทั ฯ ควรกาหนดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจลูกค้าทีใ่ ช้ บริษทั ฯ จะควบคุมให้มกี ารจัดทาให้ครบทุกราย และเก็บ
บริการทุกราย เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประเมินผลงานและ ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า ที่ ให้ ก ารประเมิ น ซึ่ ง อาจจะมี ก าร
ปรับปรุงการให้บริการ
ทบทวนเรื่องความถี่ในการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ อีกครัง้
ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

14. บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารระบุเลขที่ Sale Order ในใบสัง่ บริษัท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งจัด ให้มีก ารอบรมผู้ป ฏิบ ัติง านให้
งาน Service Request Form ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุก เข้าใจการทาเอกสารดังกล่าว
รายการ เพื่อให้สามารถอ้างอิงการให้บริการได้อย่างครบถ้วน

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ ตา่
15. ในกรณีทต่ี ้องมีการจัดจ้างผูใ้ ห้บริการภายนอก บริษทั ฯ ควรมี
การจัดทารายละเอียดการเปรียบเทียบราคาต้นทุนงานบริการ
ทุกครัง้ พร้อมทัง้ จัดเก็บใบเสนอราคาของผู้ขายทุกรายไว้เป็ น
หลักฐานประกอบการตรวจสอบและอ้างอิงการคัดเลือกผูข้ าย
และควรมีการระบุขอ้ มูลหรือรายละเอียดในการคัดเลือกทุกครัง้

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นกรณีเร่งด่วน จึงไม่ได้มกี าร
เปรียบเทียบราคา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะควบคุมให้มี
การถือปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ใน
ครัง้ ต่อไป

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ ตา่
ระบบงานการเงิ น
16. เงินสดย่อย
 บริษัท ฯ ควรกาหนดวิธีการเบิกเงินทดรองจ่ายออกจาก  บริษัท ฯ ได้ย กเลิก การถือ เงิน สดย่ อ ยในส่ว นงาน
เงินสดย่อยให้ชดั เจน
NGM ให้เบิกเป็ นเงินทดรองจ่ายแทน
 บริษัทฯ ควรกาหนดให้ผู้ถอื เงินสดย่อยเป็ นพนักงานของ  บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการให้ผทู้ ไ่ี ม่ใช่พนักงาน
บริษทั ฯ เท่านัน้
ของบริษทั ฯ คืนเงินสดย่อย
 บริษัท ฯ ควรกาหนดให้พนักงานผู้ถือเงินสดย่อยจัดเก็บ  ผูร้ กั ษาเงินสดย่อยในส่วนงาน EPC จะดาเนินการ
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

ข้อตรวจพบ








เงินสดย่อยไว้ทบ่ี ริษทั ฯ เท่านัน้
บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารจ่ายเงินสดย่อยให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนดไว้
บริษัทฯ ควรมีการระบุวงเงินในการขอเบิกค่าใช้จ่ายโดย
เงินสดย่อยแต่ละครัง้ ไว้ในวิธกี ารปฏิบตั งิ าน เรื่อง การเบิก
เงินสดย่อยให้ชดั เจน
บริษทั ฯ ควรควบคุมไม่ให้มกี ารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายผ่านเงิน
สดย่อยเกินจานวนสูงสุดที่กาหนดไว้ ยกเว้ นกรณีจาเป็ น
เพื่อเป็ นการป้องกันการหลบหลีกกระบวนการจ่ายเงินโดย
เช็ค ซึ่ง มีข นั ้ ตอนการตรวจสอบและการจัด ท าเอกสาร
หลักฐานทีเ่ ข้มงวดกว่า
บริษั ท ฯ ควรควบคุ ม ให้ มีก ารจัด ท าเอกสารประกอบ
รายการจ่ายให้ครบถ้วน และควบคุมให้มกี ารลงนามอนุมตั ิ
ให้ครบถ้วน

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง









จัดเก็บเงินมาฝากเก็บไว้ทบ่ี ริษทั ฯ
ผูร้ กั ษาเงินสดย่อยในส่วนงาน MPT จะนาเงินติดตัว
กลับบ้านและวันเสาร์อาทิตย์จะไปอยู่ท่ี Site งาน
ซึง่ ฝ่ายการเงินจึงขอทา Memo แจ้งแนบท้ายและมี
การอนุ ม ัติจ ากผู้จ ัด การฝ่ า ยการเงิน ให้น าเงิน สด
ออกไปข้างนอกบริษทั ฯ ได้
บริษัท ฯ ดาเนิ น การแก้ไ ขแล้ว โดยค่ า ใช้จ่ า ยส่ว น
เลี้ยงรับรองต้องส่งไปทาเช็คจ่ายเท่านัน้ เพราะไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้
บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม ในคู่ มื อ อ านาจ
ดาเนินการให้หน่ วยงานที่เป็ นส่วนกลางของแต่ละ
หน่วยงานเบิกในแต่ละครัง้ ไม่เกิน 4,000 บาท ส่วน
งานฝา่ ย PROJECTS - MPT ไม่เกิน 15,000 บาท
บริษัท ฯ อยู่ร ะหว่ า งดาเนิ น การจัด ให้มีก ารจัด ท า
เอกสารประกอบรายการจ่ า ยให้ ค รบถ้ ว นและ
ควบคุมให้มกี ารลงนามอนุมตั ใิ ห้ครบถ้วนทุกครัง้
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รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

17. เงินทดรองจ่าย
 บริษทั ฯ ควรเร่งกาหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับเงินทดรอง
จ่ายให้ชดั เจนโดยเร็ว
 บริษัท ฯ ควรเร่งปรับปรุงอ านาจอนุ ม ัติรายการเบิกจ่า ย
โดยเร็ว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการเบิกจ่ายเงินทดรองได้รบั การ
ตรวจสอบและอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจอย่างเหมาะสม
 บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารเคลียร์เงินทดรองเต็มจานวน
ทุกครัง้
 บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารระบุวนั ทีเ่ คลียร์เงินทดรองทุก
ครัง้ ทีท่ าการเบิกเงินทดรองจ่าย และควรมีการติดตามเงิน
ทดรองจ่ายให้เป็ นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
 บริษัทฯ ควรควบคุมให้มีการจัดทาเอกสารประกอบการ
เคลียร์เงินทดรองจ่ายให้ครบถ้วน

 บริษฯั ได้ดาเนินการกาหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
เงินทดรองจ่ายแล้ว
 บริษทั ฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มอื อานาจดาเนินการ
 บริษทั ฯ จะดาเนินการเคลียร์รายการเงินทดรองจ่าย
เต็มจานวนทุกครัง้
 บริษทั ฯ จะดาเนินการเคลียร์เงินทดรองจ่ายให้ตรง
ตามกาหนดระยะเวลาทีข่ ออนุมตั ไิ ว้
 บริษัท ฯ จะด าเนิ น การคืน เงิน ทดรองจ่ า ยพร้อ ม
เอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดลองจ่าย ณ วันที่
เคลียร์เงินทดรองจ่าย
 บริษทั ฯ จะดาเนินการระบุวนั ทีเ่ คลียร์คนื เงินทดรอง
ทุกรายการ

ระดับความเสียง:
่ ปานกลาง

ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 10

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อตรวจพบ

การติ ดตามผลครังที
้ ่1
(ตามรายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2)

รายงานสรุปการดาเนิ นการ
ของบริษทั ฯ ต่อข้อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครังที
้ ่ 3)

ระบบงานทรัพยากรบุคคล
18. บริษัทฯ ควรควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ บริษัทฯ จะดาเนินการกาหนดให้ตรวจสอบรายละเอียด
พนักงานให้ครบทุกหัวข้อการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้รอบคอบมากขึน้ สาหรับ
การประเมินประจาปี ในครัง้ ต่อไป
ระดับความเสียง:
่ ตา่

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. บริษัท ฯ ควรเร่งให้มีการทดสอบแผนกู้ระบบฉุ กเฉินโดยเร็ว บริษทั ฯ จะดาเนินการทดสอบแผนกูร้ ะบบฉุ กเฉินภายใน
เพื่อมันใจว่
่ าแผนกูร้ ะบบฉุ กเฉินทีก่ าหนดไว้สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เดือนพฤศจิกายน 2557 และจะส่งผลการทดสอบให้ผู้
จริงหรือผลการทดสอบเป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้ โดยเมื่อมีการ ตรวจสอบภายในต่อไป
ทดสอบแล้วควรบันทึกผลการทดสอบไว้ทุกครัง้

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสียง:
่ สูง
13.4 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั เอ เอ็น เอส ออดิท จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประเด็นและข้อสังเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม 2558
สาหรับการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ ทัง้ นี้ มี
ข้อสังเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีสาหรับงวดดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริหาร

1. ลูกหนี้ การค้าและรายได้รบั ล่วงหน้ า
บริษัท ฯ มีการออกเอกสารแสดงการปฏิบตั ิงานและเรียกเก็บเงิน บริษัทฯ ควรจัดทาเอกสารการส่งมอบงานให้สอดคล้อง
ค่าบริการล่วงหน้า ก่อนทีจ่ ะมีการปฏิบตั งิ านจริงให้กบั ลูกค้า
กับ การปฎิบ ัติง านที่เ กิด ขึ้น จริง โดยการเรีย กเก็บ เงิน
ล่วงหน้าควรจะระบุอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นการเรียกเก็บค่า
สิน ค้ า หรือ บริก ารล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ การ
ปฎิบตั งิ านจริงทีเ่ กิดขึน้

บริษทั ฯ ได้จดั ให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายปฏิบตั ิการสอบทานยอด
ในกากับภาษีคงค้างทุกสิ้นเดือน เพื่อเปรียบเทียบกับใบส่ง
มอบงานและข้อมูลจากฝ่ายปฏิบตั ิการ เพื่อระบุถึงใบกากับ
ภาษี ท่ีย ัง ไม่ มีก ารให้บ ริก ารจริง โดยข้อ มู ลดัง กล่ า วจะถู ก
นาเสนอเพื่อปรับปรุงในงบการเงินอย่างเหมาะสม

2. การรับรูร้ ายได้โครงการก่อสร้าง
 ขัน้ ความสาเร็จของงานฝา่ ยบัญชีใช้วดั มูลค่าของรายได้ทไ่ี ด้รบั รู้ บริษัท ฯ ควรมีก ารติด ตามหาสาเหตุ แ ละวิเ คราะห์ผ ล  บริษทั ฯ จะมีการติดตามและกระทบยอดขัน้ ความสาเร็จ
ในระหว่างงวด เมื่อเปรียบเทียบกับขัน้ ความสาเร็จของเนื้องานที่ แตกต่างทีเ่ กิดขึน้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อแก้ไขได้ทนั ท่วงที
ของงานที่ฝ่ายบัญชีจดั ทาและขัน้ ความสาเร็จของงานที่
ประเมินโดยทางวิศวกรยังมีความแตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ประเมินโดยวิศวกรเป็ นประจาทุกไตรมาส
และไม่ได้มกี ารติดตามหาสาเหตุและแก้ไขอย่างทันท่วงที
 การส่งสินค้าไปทีผ่ รู้ บั เหมาจะต้องได้รบั การอนุ มตั โิ ดยผูม้ ี
 บริษทั ฯ จัดประเภทต้นทุนการก่อสร้างทีไ่ ม่เหมาะสม
อ านาจ นอกจากนัน้ บริษัท ฯ จะก าหนดให้แ ต่ ละ site
งานส่ ง ข้ อ มู ล สิน ค้ า คงเหลื อ ที่ อ ยู่ ห น้ า งานที่ ย ัง ไม่ ไ ด้
 บริษทั ฯ มีการส่งสินค้าไปประกอบทีผ่ รู้ บั เหมาช่วง แต่ได้มกี าร
นาไปใช้ กลับมาให้ฝ่ายบัญชีทุกสิ้นไตรมาส และจะทา
บันทึกเข้าเป็ นต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริงในงวด ซึง่ ไม่เหมาะสม
การปรับ ปรุ ง รายการดัง กล่ า วกลับ เข้ า ไปเป็ น สิน ค้ า
คงเหลือ หากมูลค่าเป็ นสาระสาคัญ
 บริษทั ฯ กาหนดให้แต่ละส่วนงานต้องเร่งติดตามใบกากับ
ภาษีจากผูร้ บั เหมา และรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้ฝา่ ยบัญชี
ภายในเวลาทีก่ าหนดของทุกเดือน
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ้ ริหาร

3. การจัดประเภทค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารและต้นทุนขายและ/หรือบริการ
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและ/หรือ บริษทั ฯ ควรมีการทบทวนลักษณะรายการทีเ่ กิดขึน้ และ บริษัทฯ จะระมัดระวังและทบทวนลักษณะรายการที่เกิดขึน้
บริการ เป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ใน และบันทึกค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับประเภททีเ่ กิดขึน้
การใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจ การจัดประเภทไม่เหมาะสม
อาจส่งผลให้ตน้ ทุนขายและ/หรือบริการทีไ่ ด้ต่ ากว่าความ
เป็ นจริง และส่งผลต่อการกาหนดราคาขายและ/บริการ
ของบริษัท ฯ รวมถึงกาไรขัน้ ต้นที่แ ท้จ ริงที่บริษัท ฯ จะ
ได้รบั
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