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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) โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 นการสังเกตการปฏิบตั 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 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นการตรวจติดตามการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2 จานวน 19 เรื่อง โดยบริษทั ฯ ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นต่างๆ ตามทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้เรียบร้อยทุกประเด็น โดยสามารถสรุปรายงานผล
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
สิ่ งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (รวมทัง้ องค์กร)
1. การจั ด ตั ง้ คณะกรรมการสรรหาและ
สูง
บริษทั ฯ ควรพิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ทา
บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจด
หน้าที่ในการสรรหาและพิจารณานโยบาย
ทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ ซ่งึ คาดว่ าจะ
ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้ บ ริห าร
แล้วเสร็จก่อนวัน ที่ 3 ธัน วาคม 2557
ระดับสูง ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม
จากนัน้ จึงจะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนต่อไป
2. การกาหนดงบประมาณ
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการกาหนดโครงสร้าง
และแนวทางการจัด ท างบประมาณใน
ส่วนงานบริหารสานักงาน และภาพรวม
ของบริษทั ฯ

สูง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การ
แต่ ง ตั ้ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม เข้ า เป็ น
กรรมการบริษัท เมื่อ แต่ ง ตัง้ กรรมการ
บริษัทใหม่เรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนทันที

บริษทั ฯ ได้ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว ในการ
ประชุม คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

บริษัท ฯ ควรมีก ารจัด ท างบประมาณทัง้ บริษทั ฯ จะจัดทางบประมาณในส่วนงาน
ระยะสัน้ และระยะยาว โดยงบประมาณ บริ ห าร และภาพรวมของบริ ษั ท ฯ ปี
ประจาปี ควรจัดทาให้ครบถ้วนทุกส่วนงาน 2558 ให้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง
และสรุปเป็ นภาพรวมทัง้ บริษัท ฯ และควร
นาระบบงบประมาณมาใช้ในการควบคุ ม
การดาเนินงานให้เ ป็ นไปตามเป้า หมายที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้ มีก ารรายงานการใช้
ง บ ป ระ ม า ณใ ห้ ผู้ บ ริ ห า รท รา บ อย่ า ง
สม่ าเสมอ เช่น ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
เป็ นต้ น โดยงบประมาณประจ าปี ควร
ครอบคลุมในเรื่องดังนี้

บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทางบประมาณภาพรวม
ทัง้ บริษทั ฯ โดยแยกเป็ นแต่ละส่วนงาน และ
ได้อ นุ ม ัติในที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558
แล้ว
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รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
สิ่ งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเห็นของผูบ้ ริหาร
ความเสี่ยง
o งบประมาณรายได้จากการขาย
o งบประมาณต้นทุนขาย
o งบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงาน
o งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
o งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการเงิน
o งบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุน
o งบประมาณกระแสเงินสด เป็ นต้น
ระบบงานรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริการ
3. การเก็ บ ค่ า บริ ก าร (กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ก๊ า ซ ปานกลาง  บริษทั ฯ ควรควบคุมให้พนักงานทีไ่ ด้รบั  บริษัท ฯ จะด าเนิ น การควบคุ ม โดย
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์)
เงินสดค่ าบริก ารจากลูก ค้า นาฝากเงิน
แจ้งเป็ น จดหมาย และจัด ประชุม ให้
จากรายการสุ่มตรวจทัง้ หมด 10 รายการ
เข้าบัญชีธนาคารของบริษทั ฯ ภายในวัน
พนักงานทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ
พบว่ามีการนาฝากเงินสดค่าบริการจาก
ทาการถัดไปทันที
ในการส่งเงินเข้าระบบบัญชีพร้อมทัง้
ลูก ค้า เข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ไม่
แจ้ ง รายละเอี ย ดการส่ ง เงิ น ตาม
 บริษทั ฯ ควรมีการกาหนดให้หน่ วยงาน
ตรงตามเวลาทีก่ าหนด (ภายในวันทาการ
เอกสารใบบริการในแต่ละวัน
บริก ารส่ง เอกสารใบบริก ารที่มีก ารลง
หรือวันถัดไปทันที) คิดเป็ นร้อยละ 10.00
นามรับบริการจากลูกค้าให้แก่ฝ่ายบัญชี  บริษัท ฯ ได้ ก าหนดให้ พ นั ก งานท า
ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
เพื่อทาการบันทึกบัญชีให้ทนั เวลาตรง
รายงานการส่ง เงิน โดยอ้ า งอิง เลขที่
ตามงวดทีเ่ กิดขึน้ จริง
เอกสารใบบริการให้กบั ฝ่ายบัญชีทุก
วัน
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รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการตรวจติ ดตาม

จากการตรวจสอบการนาฝากเงินค่าบริการ
ทัง้ หมด 29 รายการ พบว่าพนักงานมีการนา
ฝากเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของบริ ษั ท ฯ
ภายในวันทาการทุกรายการ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
4. การให้ สิ น เชื่ อ (กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ระบบป มั ๊
อุตสาหกรรม)
จากรายการสุ่ ม ตรวจสอบทัง้ หมด 15
รายการ พบว่ า มีก ารเพิ่ม วงเงิน เครดิต
โดยไม่ มี ห ลั ก ฐานการขออนุ ม ั ติ เ พิ่ ม
เครดิต ในระบบ ERP คิด เป็ น ร้อ ยละ
26.67 ของรายการที่สุ่มตรวจทัง้ หมด
และไม่ มีห ลัก ฐานการขออนุ ม ัติ ว งเงิน
เครดิต ในระบบ ERP คิด เป็ น ร้อ ยละ
13.34 ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
การขอซือ้ -ขอจ้าง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ปานกลาง บริษัท ฯ ควรควบคุม ให้มีการจัด ทาใบขอ
วงเงิน เครดิต พร้ อ มทัง้ มีก ารตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเปิ ดหน้ าบัญชี และมี
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า
ในเบือ้ งต้น และวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ และ
เสนอให้ผมู้ อี านาจพิจารณาอนุมตั ทิ ุกครัง้
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รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

ฝ่ายขายจะเร่งดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ร่วมกับ ฝ่า ยบัญ ชีใ ห้ลูกค้าทุก รายมีการ
ก าหนดวงเงิ น เครดิ ต อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนโดยเร็ว โดยจะอ้างอิงกับระบบ
ERP

จากการตรวจสอบการให้สนิ เชื่อของลูกค้า
ทัง้ หมด 15 รายการ พบว่ า บริษัท ฯ มี
หลักฐานการขออนุมตั วิ งเงินเครดิตครบถ้วน
สาหรับ การให้สิน เชื่อ แก่ ลูก ค้า ทุ ก รายการ
และบริษัท ฯ มีห ลัก ฐานการขออนุ ม ัติเ พิ่ม
เครดิตในระบบ ERP สาหรับการเพิม่ วงเงิน
เครดิต ทุกรายการ และไม่ตรวจพบยอดคง
ค้างของลูกค้าสูงเกินวงเงินสินเชื่อในระบบ
ERP

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
สิ่ งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
5. จากรายการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 15 รายการ ปานกลาง บริษัท ฯ ควรก าหนดให้ก ารจัด ซื้อ จัด จ้า ง
พบว่ามีรายการจัดซือ้ จัดจ้างที่ยงั ไม่ผ่าน
ต้องดาเนินการผ่านหน่ วยงานจัดซือ้ เท่านัน้
หน่ วยงานจัดซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 13.34
ในกรณีทห่ี น่วยงานทีม่ คี วามต้องการขอซือ้
ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
เป็ นผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กเอง ควรมี ก าร
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน

6. จากรายการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 20 รายการ
พบว่ า มีร ายการขอซื้อ ที่ต้ อ งได้ร ับ การ
อนุ มตั ิจากกรรมการผู้จดั การตามที่คู่มือ
อ านาจด าเนิ น การก าหนดไว้ แต่ มีก าร
อนุ มตั โิ ดย Business Unit Manager คิด
เป็ นร้อยละ 5.00 ของรายการทีส่ ุ่มตรวจ
ทัง้ หมด

ต่า

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

บริษัท ฯ จะก าหนดหลัก เกณฑ์สาหรับ
การจัด ซื้ อ จัด จ้ า งที่ไ ม่ ผ่ า นหน่ ว ยงาน
จัดซื้อให้ชดั เจนมากขึน้ และเท่าที่จาเป็ น
เช่น เป็ นผู้ขายที่ถูกกาหนดจากลูกค้าที่
บริษทั ฯ ไม่สามารถซือ้ จากผูข้ ายรายอื่น
ได้ หรือเป็ นผู้ขายที่ได้มีการเสนอราคา
เป็ นช่วงเวลาไว้แล้ว หรือกรณีทบ่ี ริษัท ฯ
เป็ นตัวแทนจาหน่าย เป็ นต้น

บริษัท ฯ ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์สาหรับการ
จัดซื้อกรณีจาเป็ นที่ไม่ผ่านหน่ วยงานจัดซื้อ
อยู่ ใ นวิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ง านเรื่ อ ง วิ ธี ข อสั ง่ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อขายงานโครงการและซือ้ อื่นๆ
ในประเทศ ซึ่ ง ได้ ร ับ อนุ มัติ จ ากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
และจากการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของบริษัทฯ ทัง้ หมด 15 รายการ พบว่ามี
การจัด ซื้อ จัด จ้า งผ่ า นหน่ ว ยงานจัด ซื้อ ทุ ก
รายการ

บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารอนุ มตั ริ ายการ บริ ษั ท ฯ จะควบคุ ม ให้ มี ก ารอนุ มั ติ
ขอซื้อ โดยผู้ มีอ านาจตามที่ร ะเบีย บการ รายการขอซื้ อ โดยผู้ มี อ านาจตามที่
ปฏิบ ัติ ง านก าหนดไว้ และบริ ษั ท ฯ ควร กาหนดไว้ในคู่มอื อานาจดาเนินการ
กระจายอ านาจอนุ มั ติ ก ารขอ ซื้ อ โดย
พิจ ารณาจากมูลค่ า ของสิน ค้า หรือ บริก าร
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
และมีก ระบวนการตรวจสอบที่เ หมาะสม
และเพียงพอ

จากการตรวจสอบรายการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง
ทัง้ หมด 15 รายการ พบว่ามีการลงนาม
อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื
อานาจดาเนินการทุกรายการ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
การจัดซือ้ -จัดจ้าง
7. จากรายการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 15 รายการ
พบว่ามีรายการสังซื
่ อ้ ทีอ่ นุ มตั ริ ายการไม่
ตรงตามคู่มอื อานาจดาเนินการอนุ มตั ิคดิ
เป็ นร้อยละ 6.67 ของรายการทีส่ ุ่มตรวจ
ทัง้ หมด
8. บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ข าย
ประเภทสิน ทรัพ ย์ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ
กาหนดให้มกี ารปรับปรุงทะเบียนผูข้ ายปี
ละ 1 ครัง้

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ต่า

9. บริษัทฯ มีการจัดทาแผนการออกเยี่ย ม
เยียนผู้ขายรายสาคัญแต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน

ต่า

10. บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การขึ้ น
ทะเบียนผูข้ ายของบริษทั ฯ และทะเบียน
ผูข้ ายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก ปตท.

ปานกลาง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

บริษทั ฯ ควรมีการทบทวนอานาจอนุ มตั ใิ ห้ บริษัท ฯ ได้มีก ารทบทวนอานาจอนุ ม ัติ จากการตรวจสอบรายการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง
เหมาะสม และควบคุมการปฏิบตั งิ านจริงให้ ใหม่แล้ว
ทัง้ หมด 15 รายการ พบว่ามีการลงนาม
มีการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามทีก่ าหนดไว้
อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามทีก่ าหนดไว้ในคู่มอื
อานาจดาเนินการทุกรายการ
บริษัทฯ ควรก าหนดให้มีก ารขึ้นทะเบีย น
ผู้ขายสาหรับผู้ขายประเภทสินทรัพย์และ
กาหนดให้มีก ารซื้อ จากผู้ข ายที่ไ ด้ร ับการ
อนุมตั แิ ล้ว เพื่อให้มกี ารจัดซือ้ จากผูข้ ายทีม่ ี
คุณภาพ
บริษทั ฯ ควรจัดทาแผนการออกเยีย่ มเยียน
ผู้ ข ายรายส าคัญ พร้ อ มทัง้ น ามาใช้ ง าน
เพื่อ ให้มีก ารเยี่ย มเยีย นผู้ข ายรายสาคัญ
อย่างสม่าเสมอ
บริษัทฯ ควรควบคุมให้มีก ารขึ้นทะเบีย น
ผูข้ ายและได้รบั อนุ มตั จิ ากผูม้ อี านาจตามที่
ระเบีย บการปฏิ บ ัติ ง านก าหนดไว้ และ
บริษัทฯ ควรมีการจัดเก็บรายชื่อทะเบียน
ผูข้ ายทีไ่ ด้รบั การอนุ มตั ิของ ปตท.ไว้อย่าง
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บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ ขึ่ น บริษัทฯ มีการจัดทาทะเบียนผู้ขายประเภท
ทะเบียนผูข้ ายให้ครบถ้วน
สินทรัพ ย์ ซึ่งได้ร ับการอนุ ม ัติจ ากผู้จดั การ
ฝา่ ยจัดซือ้ แล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558

บริษทั ฯ อยู่ระหว่างดาเนินการออกเยีย่ ม บริษัท ฯ ได้มีการจัด ทาแผนการออกเยี่ย ม
เยียนผูข้ ายรายสาคัญ
เยียนผูข้ ายประจาปี 2557 และบริษทั ฯ ได้มี
การออกเยีย่ มเยียนผูข้ ายรายสาคัญตามแผน
แล้ว
 บริษัท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การขึ้น บริษัทฯ มีการจัดทาทะเบียนผูข้ ายทัง้ ที่เป็ น
ผู้ข ายของบริษั ท ฯ และผู้ข ายที่ไ ด้ร ับ การ
ทะเบียนผูข้ ายรายดังกล่าว
 บริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ อนุ ม ัติข อง ปตท. ซึ่ง ได้รับ การอนุ ม ัติจ าก
จัดเก็บรายชื่อทะเบียนผู้ขายที่ได้รบั ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ แล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม
2558

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ

11. จากการตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างประเทศทัง้ หมด 10 รายการ พบว่ามี
การเฉลี่ย ค่ า ขนส่ง และค่ า ประกัน ภัย ใน
การน าเข้า เป็ น ราคาทุ น ของสิน ค้ า ไม่
ถู ก ต้ อ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 40.00 ของ
รายการที่สุ่มตรวจทัง้ หมด หรือคิด เป็ น
มูลค่าทีค่ ลาดเคลื่อนประมาณ 900 บาท
ถึง 33,000 บาท
ระบบงานคลังสิ นค้า
12. การควบคุมสินค้าคงเหลือ
มีการแบ่งพื้นทีใ่ นโกดังบางส่วนเพื่อเป็ น
พื้น ที่ร ับ ติด ตัง้ ระบบก๊ า ซในรถยนต์ ซึ่ง
เป็ นการแบ่งสัดส่วนทีไ่ ม่ชดั เจน และไม่มี
ความปลอดภัย เนื่องจากมีเพียงกระดาน
ไวท์บอร์ดกัน้ พืน้ ทีเ่ ท่านัน้

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ชัดเจน เพื่อให้กรณีการสังซื
่ ้อ ที่เ กี่ยวข้อ ง
กั บ โครงการของ ปตท. มี ก ารสัง่ ซื้ อ ที่
ถูกต้อง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

การอนุมตั จิ าก ปตท.

ปานกลาง

บริ ษั ท ฯ ควรสอบทานให้ มี ก ารค านวณ
ต้นทุนสินค้าที่นาเข้าให้ถูกต้องก่อนบันทึก
รายการ เพื่ อ ให้ ต้ น ทุ น สิน ค้ า ของแต่ ล ะ
รายการถูกต้องตามจริง

โดยหลัก ปฏิ บ ั ติ ป กติ ค่ า ขนส่ ง และค่ า
ประกันภัย และอื่นๆ จะต้องเฉลี่ยให้กบั
ทุกรายการสินค้าในใบรับสินค้าเดียวกัน
อย่ า งไรก็ต าม ความผิด พลาดในใบรับ
สินค้าเป็ น Human Error ของเจ้าหน้าที่
บัญชี ซึง่ บริษทั ฯ ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จากการตรวจสอบรายการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง
ต่างประเทศทัง้ หมด 10 รายการ พบว่ามีการ
คานวณค่าใช้จ่ายในการนาเข้าเป็ นราคาทุน
ของสินค้าถูกต้องทุกรายการ

ปานกลาง

บริษัท ฯ ควรมีก ารแบ่ ง พื้น ที่ใ นโกดัง เก็บ
สินค้าโดยแยกสถานที่ในการติดตัง้ ระบบ
ก๊า ซในรถยนต์ใ ห้ห่ า งจากสถานที่จดั เก็บ
สินค้า

บริษัท ฯ มีแ ผนจะย้า ยการติด ตัง้ ระบบ
ก๊าซในรถยนต์ออกจากโกดังดังกล่าว ซึง่
อยู่ระหว่า งรอสถานที่ติดตัง้ แห่งใหม่ ใ ห้
เรียบร้อย

บริษทั ฯ ได้ยกเลิกการใช้พน้ื ทีข่ องโกดังเพื่อ
รับติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์แล้ว เนื่องจาก
บริ ษั ท ฯ ได้ จ าหน่ า ยธุ ร กิ จ บริ ก ารติ ด ตั ง้
อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ ก๊ า ซ ส า ห รั บ ร ถ ย น ต์
(Conversion kits) แล้วในเดือนธันวาคม
2557
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
ระบบงานบริการหลังการขาย
13. การประเมินผลการให้บริการ
จากรายการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 15 รายการ
พบว่าไม่มีการประเมินผลการให้บริการ
ในเอกสารแบบสารวจความพึงพอใจของ
ลูก ค้า เนื่ อ งจากเป็ น งานที่น าสิน ค้า มา
ตรวจซ่อมทีบ่ ริษทั ฯ และให้ทางเจ้าหน้าที่
วิศวกรขาย (Sale Engineer) จัดส่งให้กบั
ลูก ค้า เองคิด เป็ น ร้อ ยละ 66.67 ของ
รายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
14. การขายงานบริการ
จากรายการสุ่มตรวจทัง้ หมด 7 รายการ
พบว่าไม่มกี ารระบุเลขที่ Sales Order ใน
ใบสังงาน
่
Service Request Form คิด
เป็ นร้อยละ 43.00 ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจ
ทั ้ง หมด และไม่ มี ก ารลงนามของผู้
assign คิด เป็ น ร้อ ยละ 14.00 ของ
รายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ปานกลาง

ต่า

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

บริ ษั ท ฯ จะควบคุ ม ให้ มี ก ารจัด ท าใบ
ประเมินผลการให้บริการให้ครบทุกราย
หรือ มีก ารโทรศัพ ท์ ส อบถามความพึง
พอใจของลูกค้า และเก็บข้อมูลของลูกค้า
ทีใ่ ห้การประเมิน ซึง่ อาจจะมีการทบทวน
เรื่ อ งความถี่ ใ นการประเมิ น ความพึ ง
พอใจของลูกค้าให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ อีก
ครัง้

จากการตรวจสอบการให้บ ริก าร Service
Request Form ทัง้ หมด 15 รายการ พบว่า
มีก ารประเมิน ผลการให้บ ริก ารในเอกสาร
แบบสารวจความพึง พอใจของลูก ค้า อย่ า ง
ครบถ้วน

บริษั ท ฯ ควรควบคุ ม ให้ มีก ารระบุ เ ลขที่ บริษัทฯ จัด ให้มีก ารอบรมผู้ป ฏิบตั ิง าน
Sale Order ในใบสังงาน
่
Service Request ให้ เ ข้ า ใจการจัด ท าเอกสารใบสัง่ งาน
Form ให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ Service Request Form ใหม่แล้ว
เพื่อให้สามารถอ้างอิงการให้บริการได้อย่าง
ครบถ้วน

จากการตรวจสอบเอกสารรายการให้บริการ
ที่มีการเรีย กเก็บ เงิน ทัง้ หมด 5 รายการ
พบว่ามีการระบุอ้างอิงเลขที่ Sales Order
ในใบสังงาน
่
Service Request Form และ
ตรงกับ ที่มีก ารเรีย กเก็บ ค่ า บริก ารจริง ทุ ก
รายการ และจากการตรวจสอบใบสังงาน
่
Service Request Formทัง้ หมด 5 รายการ
พบว่ า มีก ารลงนามของผู้ assign อย่ า ง
ครบถ้วน

บริษทั ฯ ควรกาหนดให้มกี ารประเมินความ
พึง พอใจลูกค้าที่ใช้บ ริก ารทุก ราย เพื่อ ใช้
เป็ นข้ อ มู ล ในการประเมิ น ผลงานและ
ปรับปรุงการให้บริการต่อไป
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
15. การคัดเลือกผูร้ บั จ้างภายนอก
จากรายการสุ่มตรวจทัง้ หมด 7 รายการ
พบว่ า ไม่ มี ก ารจัด ท ารายละเอีย ดการ
เปรียบเทียบราคาและคัดเลือกผู้ขายไว้
อย่ า งชัด เจน โดยจัด เก็บ เฉพาะรายที่
คัด เลือ กไว้แ ล้ว เท่ า นั น้ คิด เป็ น ร้อ ยละ
14.00 ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
ระบบงานการเงิ น
16. เงินสดย่อย
จากการตรวจนับงินสดย่อยของฝ่ายการเงิน
แผนกกลุ่ม ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อ ส่ง ก๊ าซธรรมชาติ (“MPT”) และแผนก
ส่วนกลางของธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ (“NGC”)
 ฝ่ ายการเงิ น
มีการจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ได้กาหนดไว้

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ต่า
ในกรณี ท่ี ต้ อ งมี ก ารจั ด จ้ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ภ า ย น อ ก บ ริ ษั ท ฯ ค ว รมี ก า ร จั ด ท า
รายละเอียดการเปรีย บเทีย บราคาต้นทุ น
งานบริการทุกครัง้ พร้อมทัง้ จัดเก็บใบเสนอ
ราคาของผู้ ข ายทุ ก รายไว้ เ ป็ น หลัก ฐาน
ประกอบการตรวจสอบและอ้ า งอิ ง การ
คัดเลือกผูข้ าย และควรมีการระบุขอ้ มูลหรือ
รายละเอียดในการคัดเลือกทุกครัง้

ปานกลาง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นกรณี การ
จั ด จ้ า ง เ ร่ ง ด่ ว น จึ ง ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
เปรียบเทียบราคา แต่ ต่อไปบริษัทฯ จะ
ควบคุมให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามระเบียบที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด

จากการตรวจสอบเอกสารรายการให้บริการ
ที่มี ก ารเรี ย กเก็ บ เงิ น ทัง้ หมด 5 รายการ
พบว่าการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอกมีการ
จัดทารายละเอียดการเปรียบเทียบราคาและ
คัดเลือกผูข้ ายไว้อย่างชัดเจน

จากการตรวจนับงินสดย่อยของฝ่ายการเงิน
 บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารจ่ายเงินสด  ฝ่ ายการเงิ น
ย่อยให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทบ่ี ริษทั
แก้ ไ ขแล้ ว โดยค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นเลี้ ย ง แผนก MPT และแผนก NGC
ฯ กาหนดไว้
รับ รองต้อ งส่ง ไปท าเช็ค จ่ า ยเท่ า นั น้  ฝ่ ายการเงิ น
 บริษัทฯ ควรมีการระบุวงเงินในการขอ
เพราะไม่ เ ป็ น ไปตามวัตถุ ประสงค์ท่ี
มีการจ่ายเงินเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ท่ี
เบิกค่าใช้จ่ายโดยเงินสดย่อยแต่ละครัง้
ระบุไว้
กาหนดไว้ มีการจัดทาใบเบิกเงินสดย่อย
ไว้ใ นวิธีการปฏิบ ัติงาน เรื่อ ง การเบิก  แผนก MPT
เพื่อขออนุ มตั กิ ่อนทาการจ่ายเงินสดย่อย
เงินสดย่อยให้ชดั เจน
และมีการจ่ายเงินสดย่อยไม่เกินจานวน
บริษัทฯ ได้กาหนดวงเงินในการเบิก
เงินทีก่ าหนดไว้
 บริ ษั ท ฯ ควรควบคุ ม ให้ มี ก ารจั ด ท า
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ ป็ น
เอ ก สา ร ป ร ะ กอ บ รา ย กา ร จ่ า ย ใ ห้
ส่วนกลางของแต่ละหน่ วยงานให้เบิก
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ระดับ
สิ่ งที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเห็นของผูบ้ ริหาร
สรุปผลการตรวจติ ดตาม
ความเสี่ยง
ครบถ้ว น และควบคุ ม ให้มีก ารลงนาม
ในแต่ ละครัง้ ได้ไม่เกิน 4,000 บาท  แผนก MPT
 แผนก MPT
อนุมตั ใิ ห้ครบถ้วน
ส่วนงานฝ่าย PROJECTS-MPT ไม่
ไม่ มีก ารจัด ท าใบเบิก เงิ น ส ารองให้ ก ับ
มีการเบิกเงินสดย่อยเป็ นไปตามวงเงินที่
เกิน 15,000 บาท
พนักงาน
ได้ก าหนดไว้ในวิธีการปฏิบตั ิง าน เรื่อ ง
 แผนก NGC
การเบิกเงินสดย่อยอย่างครบถ้วน มีการ
 แผนก NGC
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแจ้ ง แล้ ว ว่ า การ
จ่ายเงินเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
ไม่ มีก ารจัด ท าใบเบิก เงิน สดย่ อยเพื่อ ขอ
ส ารองเงิ น สดย่ อ ยไปใช้ ต้ อ งมีก าร
ไว้ และมีการจัดทาใบเบิกเงินสดย่อยเพื่อ
อนุมตั กิ ่อนทาการจ่ายเงินสดย่อย
เซ็นต์อนุมตั กิ ่อนการใช้เงินทุกครัง้
ขออนุมตั กิ ่อนทาการจ่ายเงินสดย่อย
 แผนก NGC
มีการจ่ายเงินเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ท่ี
กาหนดไว้ มีการจัดทาใบเบิกเงินสดย่อย
เพื่อขออนุ มตั กิ ่อนทาการจ่ายเงินสดย่อย
และมีการจ่ายเงินสดย่อยไม่เกิน จานวน
เงินทีก่ าหนดไว้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
17. เงินทดรองจ่าย
 บริษัท ฯ อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มืออานาจ
ด าเนิ น การเรื่อ งการก าหนดผู้ มีอ านาจ
อนุ มตั ิการเบิกจ่ายโดยแบ่งเป็ นลาดับขัน้
ของการอนุมตั ิ
 จากรายการสุ่มตรวจทัง้ หมด 15 รายการ
พบว่ ามีก ารเคลีย ร์เ อกสารเงินทดรองไม่
เป็ น ไปตามระยะเวลาที่ข ออนุ ม ัติไ ว้ คิด
เป็ นร้อยละ 33.34 ของรายการที่สุ่มตรวจ
ทัง้ หมด
 จากรายการสุ่มตรวจทัง้ หมด 15 รายการ
พบว่ามีการคืนเงินทดรองจ่ายให้บริษัท ฯ
ภายหลังจากการเคลียร์เอกสารเกินกว่า 5
วัน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ของรายการทีส่ มุ่
ตรวจทัง้ หมด

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง
ปานกลาง

 บริษัทฯ ควรเร่งกาหนดระเบียบปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับเงินทดรองจ่ายให้ชดั เจน
 บริษัท ฯ ควรเร่งปรับปรุงอานาจอนุ มตั ิ
รายการเบิกจ่ายโดยเร็ว
 บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารเคลียร์เงิน
ทดรองเต็มจานวนทุกครัง้
 บริษัท ฯ ควรควบคุมให้มีการระบุวนั ที่
เคลียร์เ งินทุ ก ครัง้ ที่ทาการเบิก เงิน ทด
รองจ่ า ย และควรมีก ารติดตามเงิน ทด
รองจ่ า ยให้ เ ป็ นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้
 บริ ษั ท ฯ ควรควบคุ ม ให้ มี ก ารจั ด ท า
เอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรอง
จ่ายให้ครบถ้วน
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รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ั ด ท าระเบี ย บปฏิ บ ั ติ
เกีย่ วกับเงินทดรองจ่ายเรียบร้อยแล้ว
 คู่ มือ อ านาจด าเนิ น การอยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2557
 ทุกรายการที่เคลียร์เงินทดรองจะทา
ให้แล้วเสร็จเต็มจานวนในครัง้ เดียว
 เงิ น ทดรองจะเคลี ย ร์ ใ ห้ ต รงตาม
กาหนดระยะเวลาที่ขออนุ มตั ิไ ว้ และ
รายการเงินทดรองทีค่ นื ต้องคืนพร้อม
เอกสาร ณ วันเคลียร์เงินทดรอง
 เอกสารเงินทดรองจะระบุวนั ทีเ่ คลียร์
คืนเงินทดรองทุกรายการ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มอื อานาจดาเนินการ
เรื่ อ งการก าหนดผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ก าร
เบิกจ่ายโดยแบ่งเป็ นลาดับขัน้ ของการอนุ มตั ิ
แล้ว และจากการตรวจสอบรายการเคลียร์
เงินทดรองจ่ายทัง้ หมด 15 รายการ พบว่ามี
การเคลีย ร์เ อกสารเงิน ทดรองเป็ น ไปตาม
ระยะเวลาทีข่ ออนุ มตั ไิ ว้และมีการคืนเงินทด
รองจ่ ายให้บริษัท ฯ ตามเวลาที่ก าหนดทุ ก
รายการ

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ
ระบบงานทรัพยากรบุคคล
18. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จากรายการสุม่ ตรวจทัง้ หมด 30 รายการ
พบว่ า มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน
ของพนักงานไม่ครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ
3.33 ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจทัง้ หมด
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. การกาหนดแผนกูร้ ะบบฉุกเฉิน
บริษัทฯ ยังไม่มกี ารทดสอบแผนกู้ระบบ
ฉุกเฉิน

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่2
ณ วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2557
ระดับ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน
ความเสี่ยง

รายงานตรวจสอบภายในครังที
้ ่3
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ความเห็นของผูบ้ ริหาร

สรุปผลการตรวจติ ดตาม

บริษัท ฯ ได้ ก าหนดให้มีก ารตรวจสอบ
รายละเอียดให้รอบคอบมากขึ้น ในการ
ประเมิน ผลการปฏิบตั ิง านประจ าปี ครัง้
ต่อไป

จากการตรวจสอบการประเมิ น ผลงาน
พนักงานประจาปี 2557 ทัง้ หมด 15 รายการ
พบว่า มีการประเมินผลงานครบถ้วนและมี
การลงนามอนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจตามที่
ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ อ านาจด าเนิ น การทุ ก
รายการ

ต่า

บริษัท ฯ ควรควบคุ ม ให้มีก ารประเมิน ผล
การปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานให้ ค รบทุ ก
หัวข้อการประเมินเพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงาน
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถน าข้อ มู ล การประเมิน มาพัฒ นา
พนักงานและองค์กรได้

สูง

บริ ษั ท ฯ ควรจัด ให้ มี ก ารทดสอบแผนกู้ ฝ่ า ยระบบสารสนเทศจะด าเนิ น การ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการทดสอบและบันทึกผล
ระบบฉุ ก เฉิ น เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า แผนกู้ร ะบบ ทดสอบแผนกูร้ ะบบฉุ กเฉินภายในเดือน การทดสอบแผนกู้ ฉุ ก เฉิ น ประจ าปี 2557
ฉุ กเฉินที่กาหนดไว้สามารถปฏิบตั ิไ ด้จริง ธันวาคม 2557
แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
หรือผลการทดสอบเป็ นไปตามทีว่ างแผนไว้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ซึง่ ต่อมา ได้มกี ารตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาไตรมาส 2 ปี 2558
และออกรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยระบบงานทีผ่ ู้ตรวจสอบ
ภายในได้สอบทานและตรวจสอบในไตรมาส 2 ปี 2558 มีดงั นี้ระบบงานรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
(กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ั ๊ ตสาหกรรม)
ยานยนต์ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
1. ระบบงานรายได้จากการก่อสร้างและติดตัง้ (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์)
2. ระบบงานบริหารงานก่อสร้างและติดตัง้ (กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจ
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์)
ั ๊ ตสาหกรรม)
3. ระบบงานบริการหลังการขาย (กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
4. การปฎิบตั ติ ามข้อกาหนด-ข้อกฎหมาย / การกากับดูแลกิจการ / การบริหารความเสีย่ ง
ในการตรวจสอบครัง้ นี้ มีประเด็นความเสีย่ งในระบบงานรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการจานวน 2 ข้อ โดย
เป็ นความเสีย่ งระดับต่าทัง้ 2 ข้อ
ทางบริษทั ฯ ได้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจสอบภายใน
ทัง้ นี้ สามารถสรุปผลการตรวจสอบภายในตามรายงานตรวจสอบภายใน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 ได้ดงั นี้
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สิ่ งที่ตรวจพบ
ระบบงานรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริการ
1. การยืม-คืนสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มธุรกิจระบบปมั ๊
อุตสาหกรรม)
จากการสุม่ ตรวจรายการยืมสินค้าทีย่ งั ไม่มกี ารคืน
เข้า คลัง สิน ค้า ทัง้ หมด 14 รายการ พบว่ า มี
เอกสาร “ใบคื น สิ น ค้ า /ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ” แต่ ไ ม่ พ บ
รายการคืนใน “รายงานยืมสินค้าที่มกี ารคืนแล้ว ”
คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ของรายการที่สุ่ม ตรวจ
ทัง้ หมด
2. วงเงินเครดิต (ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์)
จากการสุ่มตรวจทัง้ หมด 18 รายการ พบว่า มี
ลูกค้าที่มีการซื้อขายแบบให้เครดิต แต่ ไม่มีการ
อนุ มตั ิวงเงินเครดิต คิดเป็ นร้อยละ 11.11 ของ
รายการที่สุ่มตรวจทัง้ หมด เนื่องจากบริษัทฯ ได้
ทาสัญญากับลูกค้าทัง้ 2 รายนี้โดยระบุปริมาณ
ก๊า ซที่บ ริษัท ฯ จะขายให้ต่ อเดือน ซึ่ง จะไม่เ กิน
จานวนกิโลกรัมก๊าซทีก่ าหนดไว้ในสัญญา

ระดับความ
เสี่ยง

ผลกระทบและความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายใน

ความเห็นของผูบ้ ริหาร

บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผดู้ ูแลระบบแก้ไขทันทีท่ี
พบข้อ ผิด พลาดและรายงานดัง กล่ า วได้
แก้ไขแล้วเสร็จในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
แล้ว

ข้อ มู ล สิน ค้า ไม่ ถู ก ต้อ ง ไม่ เ ป็ น
ป จั จุ บ ัน และไม่ ส ามารถใช้ ใ น
การตรวจสอบและควบคุมความ
มีตัว ตนและความครบถ้ ว นได้
รวมถึงใช้รายงานในการบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่า

บริษทั ฯ ควรเร่งแก้ไขรายงานทีน่ าออกจาก
ระบบให้ถูกต้องโดยเร็ว เพื่อให้สามารถใช้
รายงานในการตรวจสอบและควบคุมความ
มี ตั ว ตนและความครบถ้ ว นของสิ น ค้ า
รวมถึงใช้เ ป็ นข้อ มูลในการบริห ารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

ขายสินค้าให้กบั ลูกค้าเกินวงเงิน
หรือลูกค้าไม่มคี วามสามารถใน
การชาระหนี้ ส่งผลให้เกิดหนี้สญ
ู

ต่า

บริษัท ฯ ควรควบคุม ให้มีการจัด ทาใบขอ บริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การพิ จ ารณาวงเงิ น
วงเงิ น เครดิ ต พร้ อ มทัง้ มี ก ารตรวจสอบ เครดิตให้กบั ลูกค้าทัง้ 2 รายทันที และนา
เอกสารประกอบการเปิ ด หน้ า บัญ ชี การ เสนอให้ผมู้ อี านาจพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว
วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าใน
เบื้องต้น การวิเคราะห์ว งเงิน สินเชื่อ และ
น าเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ัติทุ ก
กรณี เพื่อช่วยป้องกันความเสีย่ งในการขาย
สิน ค้า ให้ก ับลูกค้า ที่ไ ม่มีค วามสามารถใน
การชาระหนี้
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13.4 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั เอ เอ็น เอส ออดิท จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประเด็นและข้อสังเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) สาหรับการตรวจสอบงบการ
เงินงวด 6 เดือนแรกสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยผูส้ อบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็ นนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ผูส้ อบบัญชีมี
ข้อสังเกตทีพ่ บจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีสาหรับงวดดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี

1. การออกเอกสารใบส่งของชังคราว
่
โดยไม่ผา่ นระบบโปรแกรมฟอร์มา
บริษทั ฯ มีการส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยใช้ใบส่งของชัวคราว
่
บริษทั ฯ ควรควบคุมให้มกี ารรับรูร้ ายการงานขายและงาน
ซึง่ ไม่ผ่านระบบโปรแกรมฟอร์มา อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มี บริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชี
การจัดทาใบยืมในระบบฟอร์มาเพื่อควบคุมสินค้าที่ส่งออก และบริษั ท ฯ อาจจะพิจ ารณาถึ ง การจ้ า งผู้ เ ชี่ย วชาญ
ไปให้ลูกค้าโดยยังไม่ได้ตดั สินค้าออกจากคลังสินค้า ใบยืม ทางด้า นภาษี ม าประเมิน ความเสี่ย งทางภาษี ท่ีอ าจจะ
สินค้าถูกใช้ในกรณีต่างๆ เช่น ใช้เพื่อส่งสินค้าไปประกอบ เกิดขึน้ ในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบและ
ส่งสินค้าให้ลูกค้าเพื่อขาย เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ีอาจทาให้ ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหลัง
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก รายได้ ต้ น ทุ น และสิ น ค้ า คงเหลื อ ไม่
เหมาะสม ณ วันสิน้ งวด/ปี และบริษทั ฯ ยังมีความเสีย่ งเรื่อง
การถูกประเมินภาษีขายทีเ่ กีย่ วข้อง
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รูป แบบการท าธุ ร กิจ โดยปกติข องบริษัท ฯ มีลูก ค้า ที่มีค วามต้อ งการที่
หลากหลาย เช่น การส่งสินค้าให้ลกู ค้าทดสอบล่วงหน้า การออกใบส่งของ
ชัวคราว
่
เป็ นต้น จึงเป็ นสิง่ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็
ตาม ในด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามระมัด ระวั ง กั บ
กระบวนการตรวจตัด ยอดและการจัดส่งสินค้า (Sale Cutoff) โดย
กาหนดให้มกี ระบวนการดังนี้
1. การรับรูร้ ายได้จากการขายจะต้องผ่านทัง้ 2 เงื่อนไข คือ 1) เมื่อส่ง
สินค้าให้กบั ลูกค้าและมีการเซ็นต์รบั สินค้าแล้ว 2) เมื่อลูกค้าได้รบั วาง
บิลแล้ว
2. บริษัท ฯ จะจัด ท ารายละเอีย ดสรุ ป ในใบส่ง ของชัว่ คราวที่ย ัง ไม่ อ อก
ใบกากับภาษี เพื่อทาการติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภาษีขายและได้ทาการ
ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอย่างต่อเนื่องและได้กาชับให้พนักงานที่
รับผิดชอบในการปิ ดงบการเงินติดตามควบคุม สินค้าทีส่ ่งออกไปให้ลูกค้า
เพื่อให้มกี ารตัดยอดสินค้าคงเหลือทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมในทุกสิน้ งวด

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ตรวจพบ

ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี

ความเห็นของผูบ้ ริหาร

2. สิ นค้าคงเหลือ – แผนกธุรกิ จบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (“NGM”)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือภายใต้ บริษัท ฯ ควรมีแ ผนควบคุ ม การใช้สิน ค้า คงเหลือ เช่ น 1. บริษัทฯ ประเมินว่ามีความเป็ นไปได้สูงทีจ่ ะได้รบั การต่อสัญญาฯ กับ
แผนก NGM จานวน 92.36 ล้านบาท และได้ตงั ้ สารองค่า แผนงานการใช้สนิ ค้าหรืออะไหล่ดงั กล่าวตามระยะของ
ปตท. ต่อไปอีก 2 ปี ขา้ งหน้า เนื่องจากผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามสามารถ
เผื่อสินค้าล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้าจานวน 27.07 ล้านบาท สัญญา และแผนการจัดซื้อ สินค้า ที่สอดคล้อ งกับการใช้
และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศ
อย่ า งไรก็ต าม สัญ ญาการบ ารุ ง รัก ษาสถานี บ ริก ารก๊ า ซ งานจริง เป็ น ต้ น บริษั ท ฯ อาจจะพิจ ารณาถึง การแบ่ ง
ไทยมีจานวนน้อยราย และที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รบั การว่าจ้างในการ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (“สัญญาฯ”) กับบริษัท ปตท. หมวดหมู่ของสินค้าหรืออะไหล่ดงั กล่าวตามลักษณะการ
บารุงรักษาสถานีบริการ NGV จาก ปตท. อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ บริษทั ฯ
จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) จะสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ใช้ ง านเป็ นประเภทอะไหล่ ท ั ว่ ไป หรื อ อะไหล่ ท่ี ใ ช้
มีความสัมพันธ์ท่ดี ีทางการค้ ากับ ปตท. มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี
2558 (ในกรณีทไ่ี ม่ได้ต่อสัญญา) แผนก NGM จึงมีความ เฉพาะเจาะจงกับสัญญาฯ ทีท่ ากับ ปตท. เท่านัน้ เพื่อใช้
บริษั ท ฯ จะพิจ ารณาตัง้ ค่ า เผื่อ การลดมู ล ค่ า สิน ค้ า อย่ า งเหมาะสม
เสี่ย งที่จะไม่สามารถใช้สนิ ค้า คงเหลือได้ห มดภายใต้อายุ เป็ นต้วกาหนดนโยบายการพิจารณามูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั
ในทันทีหากบริษทั ฯ ประเมินว่าจะไม่ได้รบั การต่อสัญญาฯ นี้
สัญญาทีเ่ หลือปจั จุบนั
ของสินค้าคงเหลือดังกล่าวอย่างเป็ นรูป ธรรม นอกจากนี้ 2. บริษัท ฯ ได้พิจ ารณาและเห็น ว่ า ปริม าณสิน ค้า คงเหลือ ณ วัน ที่ 30
การที่มีสนิ ค้าคงคลังที่มากเกินความจาเป็ นจะส่งผลต่ อ
มิถุนายน 2558 มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ แล้ว ทัง้ นี้
ต้ น ทุ น จมและกระแสเงิน สดหมุ น เวีย นภายในกิจ การ
บริษัทฯ ต้องจัดเก็บสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลักษณะของอะไหล่เปลี่ยน
ั หา ดัง นั น้ จึง เป็ น การ
รวมถึงค่าใช้จ่ายการจัดเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แทน เพื่อ น าไปเปลี่ย นให้ลู ก ค้า ทัน ทีท่ีมีป ญ
ดาเนิ น งานปกติท่ีมีสิน ค้า บางรายการจะมีร ะยะเวลาในการจัด เก็บ
ค่อนข้างนาน
3. บริษัทฯ ได้ท าการประมาณการค่า เผื่อลดมูลค่า สิน ค้า ภายใต้แ ผนก
NGM จานวน 11 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2558 โดยพิจารณาภายใต้
เกณฑ์การวิเคราะห์แบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกตัง้ ค่าเผื่อ ในอัตรา
100% สาหรับสินค้าและอะไหล่ทม่ี คี วามเป็ นไปได้ต่ าทีจ่ ะนาไปใช้งาน
ในอนาคต
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