บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12
พ.ย. 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริหารในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) องค์กรและสภาพแวดล้ อมการควบคุม
2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
5) ระบบการติดตามและประเมินผล
และพิจารณาร่ วมกับรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน พร้ อมทังรายงานการ
้
ติดตามผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัทซึ่งจัดทําโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงาน
ข้ อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีในการประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริ ษัท จาก
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 4
จากการพิจารณาข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน
จากผู้ต รวจสอบระบบควบคุม ภายในอิส ระนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ความเห็น ว่า บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มีการจัดการ
บริ ห ารงานและระบบควบคุม ภายในที่ ดี เ พี ย งพอ โดยผู้บ ริ ห ารได้ ส นับ สนุน ให้ พ นัก งานในองค์ ก รตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญในการควบคุมภายใน และจัดให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดําเนินการให้ ระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทังสามารถปรั
้
บปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทมีการกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้ กําหนดระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริ หารและระดับการอนุมัติรายการที่
เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ บริษัทได้ จดั ให้ มีสว่ นตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในโดยการว่าจ้ างหน่วยงานภายนอก ( Outsource ) เข้ ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งจะ
รายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อสอบทานระบบปฏิบัติงานของกิ จกรรมต่างๆ ให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทโดยรวม และสามารถควบคุมดูแลเรื่ องการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวได้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทจากการที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกล่าว
นําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ สําหรับการควบคุมภายในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทมีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
จากการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ซึง่ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัททัง้ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เข้ าร่วมประชุมด้ วยนัน้ ทังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
13.3 หน่ วยงานกํากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทและข้ อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีนโยบายว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ประชุมได้ มี
มติรับรองการว่าจ้ างบริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal audit : IA) ของบริ ษัท และ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติต่อสัญญาว่าจ้ าง ซึ่งบริ ษัท
ยูนีค แอดไวเซอร์ จํากัด ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ โกศล แย้ มลีมลู ตําแหน่ง กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท ยูนีค
แอดไวเซอร์ จํากัด แล้ วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่การเป็ นผู้
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในด้ านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 15 ปี โดยผู้ปฏิบตั ิงาน
หลักได้ เคยผ่านหลักสูตรการอบรม Thai Financial Reporting Standards (TFRS), Accounting Standards,
Auditing Standards (continuous training), Internal Audit Workshop (continuous training), Auditor’s Report
(continuous training), COSO 2013 (2014), Taxation and planning (various), IT Audit (various) อีกทังยั
้ งไม่มี
ความเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท จึงสามารถตรวจสอบและนําเสนอข้ อแนะนําให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างอิสระและเป็ นกลาง
(คุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ3 ข้ อมูลประวัติโดยย่อ)
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรื อโยกย้ ายผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการ
คัดเลือกและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน จากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงนําเสนอ
ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการพิจารณาแล้ วแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการว่าจ้ างรวมถึง
การเจรจาต่อรองในเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ต รวจสอบภายในอิส ระได้ ทํ า การสอบทานและประเมิ น ระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท โดยมี
ข้ อเสนอแนะต่างๆ และบริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้การปฏิบตั ิงานของผู้
ตรวจสอบภายในอิสระได้ ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัว่ ไป การประเมินระบบ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ทังระดั
้ บองค์กรและระดับกิจกรรมในระบบต่างๆ และการประเมินความเสี่ยงที่มี
สาระสําคัญทางด้ านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น โดยได้ นําเสนอรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน
จํานวน 2 ฉบับ และรายงานการประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในจํานวน 1 ฉบับ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558, 3/2558 และ 7/ 2558 ตามลําดับ ดังนี ้
รายงาน
1. รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน •
ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
•

กิจกรรมที่ทาํ การตรวจสอบ
ระบบรายได้ จากการขายและบริ การ การรั บรู้ รายได้ และการรั บ
ชําระเงิน
ระบบการบริ หารควบคุมโครงการ การควบคุมการผลิตและการ
คํานวณต้ นทุน
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รายงาน
2. รายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน •
ฉบับที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2558
•
•
•
•
•
3. รายงานการประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการและระบบ •
ควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
•
•
•
•
•

กิจกรรมที่ทาํ การตรวจสอบ
การจัดซื ้อ / จัดจ้ าง และการจ่ายชําระหนี ้
การบริ หารสินค้ าคงคลัง
การบริ หารสินทรัพย์ถาวร
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การควบคุมทัว่ ไปด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การควบคุมและกํากับดูแลกิจการ
สภาพแวดล้ อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ระบบสารสนเทศ
ระบบติดตามผล
การกํากับดูแลกิจการ

ในรายงานการประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ ตรวจสอบสถานะของการปรับปรุ งแก้ ไขประเด็นตามข้ อสังเกตที่ตรวจพบในรายงานการ
ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และระบุถึงข้ อสังเกตที่ตรวจพบเพิ่มเติมไว้ ใน
รายงานฉบับนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ ข้ อสังเกตที่อยู่ระหว่างดําเนินการและข้ อสังเกตที่ตรวจพบเพิ่มเติมในรายงานฉบับลงวันที่ 17
สิงหาคม 2558 รวมถึงข้ อสังเกตที่มีระดับความสําคัญสูงตามรายงานฉบับที่ 1 และ 2 ซึ่งได้ รับการแก้ ไขแล้ ว และ
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในจากบริ ษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท สามารถสรุปได้ ตามตารางดังต่อไปนี ้
หมายเหตุ ข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับสูง หมายถึง ข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการสูญเสียเงินหรื อทรัพยากรขององค์กร, ชื่อเสียง
หรื อภาพลักษณ์ , ความปลอดภัยด้ านฐานข้ อมูล, ความสามารถในการทํากําไร, การรายงานข้ อมูลทางการเงิน, การทุจริ ต หรื อการไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายหลักขององค์กร ซึง่ ข้ อสังเกตดังกล่าวควรได้ รับการแก้ ไขภายใน 3 เดือน
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สรุ ปข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับสูงจากรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
หัวข้ อที่ตรวจสอบ
1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

ประเด็น
กลุม่ บริ ษัทยังมิได้ จดั ทําข้ อกําหนดทางจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ (Code of Conduct), แผนกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท (Business Strategic
Plan) และนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของ
บริ ษัท (Insider Trading Policy) อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรมีการจัดทํานโยบายดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์
อักษรเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกํากับดูแลกิจการให้ มี
ความโปร่ งใส สามารถคุ้มครองผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ได้
อย่างเป็ นรูปธรรม

กลุ่ม บริ ษั ท ควรพิ จ ารณาจัด ทํ า นโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยง (Risk Management Policy), นโยบาย
ต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น (Anti-corruption
Policy) เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ที่
เกี่ยวข้ องเข้ าใจและสามารถนํานโยบายดังกล่าวไปถือ
ปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริ ษัทควรนําแนวทางของการบริ หารความเสี่ยงมาใช้
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารระบุ
ประเมิ น และตอบสนองความเสี่ ยงเหล่านัน้ ได้ อย่าง
เหมาะสมครบถ้ วน
และบริ ษั ท ควรพิ จ ารณาจัด ทํ า นโยบายต่ อ ต้ า นการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และกําหนดแนวทางที่ชดั เจนในการ
สื่อสารหรื อฝึ กอบรมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ าใจและสามารถ
นํ า นโยบายดั ง กล่ า วไปถื อ ปฏิ บั ติ ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมควบคุม
3.1 รายได้ จากการขายและบริ การ, การ กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ กํ า หนดแนวทางในการจั ด ทํ า
รับรู้รายได้ และการรับชําระเงิน
เอกสารประกอบการขออนุมตั ิสร้ าง, การเปลี่ยนแปลง
และแก้ ไขฐานข้ อมูลลูกค้ าไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการสร้ าง การเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขในฐานข้ อมูล

บริ ษัทควรกํ าหนดให้ มีแบบฟอร์ มสําหรั บควบคุมการ
สร้ าง, เปลี่ ยนแปลง หรื อแก้ ไขฐานข้ อมูล ลูก ค้ า โดย
ระบุรายละเอียดที่สําคัญ เพื่อใช้ เป็ นเอกสารควบคุมใน
การนํ า เข้ าข้ อมู ล ลู ก ค้ าในฐานข้ อมู ล ลู ก หนี อ้ ย่ า ง
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ฝ่ ายบริ หารจัดทํ าข้ อ กํ าหนดทางจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ, แผนกลยุทธ์ และนโยบายป้องกันการ
ใช้ ข้อมูลภายในเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ ผ่านการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 และ
ได้ มีการจัดอบรมเพื่อสื่อสารให้ แก่ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องเข้ าใจ
แล้ ว โดยประกาศใช้ อย่ า งเป็ นทางการในเดื อ น
กรกฎาคม 2558
ฝ่ ายบริ หารจัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ยงและ
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยได้ ผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 และได้ มีการจัดอบรมเพื่อสื่อสาร
ให้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ าใจแล้ ว โดยประกาศใช้ อย่างเป็ น
ทางการในเดือนกรกฎาคม 2558

บริ ษัทได้ กําหนดแบบฟอร์ มขอเปิ ดลูกค้ าใหม่และขอ
อนุมตั ิวงเงินสินเชื่อแล้ ว โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
เดือนมีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป เพื่อใช้ ในการขออนุมตั ิ
สร้ าง/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในฐานข้ อมูลลูกค้ า เช่น ชื่อ ที่

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ลูก ค้ า ได้ ผ่ า นการอนุมัติ จ ากผู้มี อํ า นาจก่ อ นการทํ า เหมาะสม
รายการในระบบ
และควรกํ า หนดอํ า นาจในการอนุมัติ ก ารสร้ างและ
แก้ ไขฐานข้ อมูล ลูก ค้ าให้ เหมาะสมก่ อนทํ าการสร้ าง
หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฐานข้ อมูลลูกค้ าทุกครัง้
บริ ษั ท ย่ อ ยยัง มิ ไ ด้ พิ จ ารณาให้ มี ก ารกํ า หนดวงเงิ น บริ ษั ท ควรกํ า หนดให้ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายบัญ ชี และฝ่ าย
สิ น เชื่ อ ลูก ค้ า ในระบบเพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขายมี การเงิน พิจารณาและกําหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ าแต่
ประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดหนี ้สูญในอนาคต
ละรายร่ ว มกัน และนํ า เสนอต่ อ ผู้มี อํ า นาจพิ จ ารณา
อนุมัติ ก่ อ นบัน ทึ ก ในฐานข้ อ มูล ลูก ค้ า ในระบบ เพื่ อ
ป้องกันการขายที่เกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่กําหนดและ
ป้องกันการเกิดหนี ้สูญในอนาคต
บริ ษัทยังไม่ได้ กําหนดรู ปแบบการคํานวณประมาณ บริ ษั ทควรกํ าหนดรู ปแบบการคํ านวณประมาณการ
การต้ น ทุน เพื่ อ เสนองานให้ เ ป็ นรู ป แบบมาตรฐาน ต้ นทุน (BOQ) ให้ ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
สําหรับงานแต่ละประเภทงาน เพื่อลดความผิดพลาด สําหรั บแต่ละประเภทงาน เพื่อการคํานวณประมาณ
ในการประมาณการต้ นทุนรวม
การต้ น ทุน ได้ อ ย่ างครบถ้ วน ป้องกัน ความผิ ดพลาด
และการประมาณการต้ นทุนที่อาจไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทยังมิได้ กําหนดแนวทางที่แน่นอนว่าควรใช้ ราคา บริ ษัทควรกําหนดแนวทางในการได้ มาซึ่งราคาต้ นทุน
ต้ นทุนเพื่อการประมาณการจากแหล่งข้ อมูลใด เพื่อให้ เพื่ อ ใช้ คํา นวณประมาณการต้ น ทุนเพื่ อ เสนองานให้
ต้ นทุนที่ ใช้ สําหรั บการเสนองานมีความใกล้ เคียงกับ ชัด เจนและสามารถตรวจสอบได้ แ ละใกล้ เ คี ย งกั บ
ต้ นทุนจริ ง
ต้ นทุนจริ งมากที่สดุ
บริ ษั ท ย่ อ ยยัง ไม่ มี แ นวทางที่ ชัด เจนในการกํ า หนด บริ ษัทควรกําหนดให้ มีโครงสร้ างราคาขาย ส่วนลดหรื อ
ต้ นทุนส่วนเพิ่มและอัตรากําไรขันต้
้ นที่นําไปใช้ ในการ เงื่อนไขทางการค้ าที่สําคัญที่ใช้ ในการพิจารณากําหนด
กําหนดราคาขาย
ราคาขายให้ ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อเป็ นการ
บริ หารต้ น ทุน และกํ าไรได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ และ
เพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลการขายได้ อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
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อยู่ เครดิตเทอม เป็ นต้ น โดยกําหนดให้ มีผ้ พู ิจารณา
และอนุมตั ิในแบบฟอร์ มดังกล่าวทุกครัง้ ก่อนสร้ างหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในฐานข้ อมูลในระบบ
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายบั ญ ชี และฝ่ าย
การเงินได้ ร่วมพิจารณาเพื่อกําหนดให้ วงเงินสินเชื่อแก่
ลูกค้ าตามที่ได้ รับคําแนะนํ าแล้ ว โดยเริ่ มบังคับใช้ ใน
เดือนมิถนุ ายน 2558

บริ ษั ท ได้ กํ า หนดรู ป แบบการคํ า นวณประมาณการ
ต้ นทุนให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ ประกอบการ
นํ า เสนองานแต่ ล ะประเภทแล้ ว ทั ง้ นี ไ้ ด้ มี ก ารนํ า
รูปแบบการคํานวณดังกล่าวไปใช้ ในคํานวณประมาณ
การต้ นทุนแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดแนวทางในการหาข้ อ มูล ด้ า นราคา
วัสดุและค่าแรงงานแล้ ว และเริ่ มนํ าไปใช้ ตงั ้ แต่เดือน
มีนาคม 2558
บริ ษัท ได้ กําหนดโครงสร้ างราคาขายโดยอ้ างอิ งจาก
ราคาต้ นทุนสินค้ า และจัดทําเป็ น Base Price เพื่อ
นําไปกําหนดราคาขายแล้ ว

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทยังไม่มีการควบคุมเอกสารใบส่งสินค้ า เพื่อให้ บริ ษัทควรกํ าหนดให้ ฝ่ายขายทําการตรวจสอบความ
มัน่ ใจว่าการส่งสินค้ าทุกรายการได้ รับการบันทึกบัญชี ครบถ้ วนของใบส่งสินค้ าที่ออกเป็ นหลักฐานในการส่ง
ครบถ้ วน
มอบสิน ค้ า ให้ ลูก ค้ ากับ รายงานใบส่ง สิ น ค้ า ในระบบ
และสอบยันกับรายงานความคืบหน้ าของงานจากฝ่ าย
ผลิตในแต่ละเดือนว่าถูกต้ องตรงกัน จากนันส่
้ งให้ ฝ่าย
บัญชีตรวจสอบว่ารายงานใบส่งสินค้ าทุกรายการได้
นํามาออกใบกํ ากับภาษี /ใบส่งของและบันทึกรายได้
อย่างครบถ้ วนแล้ ว

ขันความสํ
้
าเร็ จของงานที่ฝ่ายโครงการจัดทําและส่งให้
ฝ่ ายบัญ ชี เ พื่ อ คํ า นวณรั บ รู้ รายได้ แ ละทํ า การปิ ดงบ
การเงิ น ประจํ า เดื อ น เป็ นขัน้ ความสํ า เร็ จ ของงาน
สิ ้นสุดทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน

บริ ษั ท ควรประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ กํ า หนดแนวทางและ
ระยะเวลาในการรายงานขัน้ ความสํ า เร็ จ ของงาน
โครงการจากวิศวกรให้ เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อให้ ฝ่ายบัญชี
นําข้ อมูลไปใช้ ในการคํานวณและรับรู้ รายได้ ได้ อย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน

3.2 การบริ หารควบคุมโครงการ, การ ในการสัง่ ซื ้อและส่งสินค้ าหน้ า Site นัน้ จะมีการจัดทํา
ควบคุมการผลิต และคํานวณต้ นทุน
ใบเบิกสินค้ า (Manual) ไว้ ล่วงหน้ าก่อนที่จะได้ รับ
สินค้ าจริ งจาก Supplier และมิได้ มีการบันทึกรายการ
เบิ ก ในระบบโดยทัน ที นอกจากนี ้ ปั จ จุบัน บริ ษั ท ยัง
ไม่ได้ กํ าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบความครบถ้ ว นของ
เอกสารใบเบิกสินค้ าดังกล่าวไว้ อย่างเหมาะสม

บริ ษัทควรกําหนดให้ มีการจัดทําใบเบิกสินค้ าในระบบ
เมื่อได้ รับเอกสารใบส่งสินค้ าจาก Supplier และสัง่
พิมพ์ ใบเบิกสินค้ าออกมาเพื่อส่งให้ ผ้ ูมีอํานาจลงนาม
อี ก ครั ง้ จากนัน้ ส่ ง ใบเบิ ก สิ น ค้ า พร้ อมเอกสารใบส่ ง
สินค้ าจาก Supplier ไปยังฝ่ ายคลังสินค้ าเพื่อบันทึกรับ
สินค้ าและดึงรายการเบิกในระบบมาเปรี ยบเทียบกับ
ใบเบิกสินค้ าที่ได้ รับว่าถูก ต้ องตรงกันก่ อนแล้ วจึงตัด
Stock เบิกสินค้ าเข้ างานโครงการนันๆ
้
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท กํ า หนดให้ ฝ่ ายผลิ ต จะต้ องบั น ทึ ก รั บ สิ น ค้ า
สํ า เร็ จ รู ป จากการผลิ ต ในระบบเข้ า คลัง สิ น ค้ า และ
ตรวจสอบโดยฝ่ ายคลังสินค้ าก่อนที่ฝ่ายขายจะออกใบ
ส่งสินค้ าตามวันที่จะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าทุกครัง้
ทังนี
้ ้ ฝ่ ายขายจะต้ องติดตามใบส่งสินค้ าที่มีลายเซ็นต์
การรับของจากลูกค้ าเพื่อนํากลับมาแนบกับเอกสารใบ
วางบิลและส่งต่อให้ ฝ่าย Data Support ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ องและส่ ง ให้ ฝ่ ายบั ญ ชี ดํ า เนิ น การออก
ใบกํากับภาษี ต่อไป โดยเริ่ มปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เดือนเมษายน
2558 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทกําหนดให้ ทกุ สิ ้นงวดบัญชี ฝ่ ายโครงการจะต้ อง
มี ก ารสอบทานข้ อมู ล กั บ ฝ่ ายบั ญ ชี เพื่ อ ให้ ขั น้
ความสําเร็ จของงานครอบคลุมถึงสิ ้นไตรมาสหรื อสิ ้นปี
เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ ถูกต้ องและเที่ ยงตรง ซึ่งเริ่ มปฏิ บัติ
แล้ ว สํ า หรั บ การรั บ รู้ รายได้ ข องงบการเงิ น ไตรมาส
1/2558
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดให้ พ นัก งานจัด ทํ า ใบเบิ ก สิ น ค้ า ใน
ระบบภายหลังจากมีการรับสินค้ า โดยกําหนดให้ ต้อง
คีย์ข้อมูลเบิกสินค้ าเข้ าระบบแล้ วนําส่งใบเบิกให้ ฝ่าย
คลังสินค้ าเป็ นผู้ผ่านรายการในระบบตามคําแนะนํ า
แล้ ว เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ เป็ นสิ น ค้ า ตามที่
ต้ องการและมีผ้ รู ับเข้ างานโครงการแล้ วอย่างเหมาะสม
โดยได้ ปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2558

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ
ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
3.3 การจัดซื ้อ/จัดจ้ าง และการจ่ายชําระ บริ ษัทย่อยควรกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเบิกและ บริ ษัทควรกําหนดให้ มีการอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ เมื่อมี บริ ษัทกําหนดนโยบายการเบิกเงินสดย่อยและเงินทด
หนี ้
เคลียร์ เงินสดย่อยให้ ชดั เจน
การเบิกเงินสดย่อย และเปลี่ยนแปลงมูลค่าการเบิกเงิน รองจ่ายแล้ ว โดยต้ องผ่านผู้มีอํานาจของแต่ละแผนก
สด เพื่อป้องกันรายการเบิกเงินที่ไม่ผ่านการพิจารณา อนุมตั ิ เริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนมีนาคม 2558
อนุมตั ิอย่างเหมาะสม

3.4 การบริ หารทรัพย์สินถาวร

กลุ่มบริ ษัทควรกํ าหนดนโยบายเกี่ ยวกับการเบิกเงิ น บริ ษัทควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเบิกเงินทดรอง
ทดรองจ่ า ยให้ ครบถ้ วน และเหมาะสมเพื่ อ เป็ น จ่ า ยให้ ชัด เจนในส่ ว นที่ มี ส าระสํ า คัญ เพื่ อ เป็ นแนว
หลักเกณฑ์อ้างอิงของผู้ปฏิบตั ิงาน
ทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และเป็ นการบริ หารจัดการ
ยอดเงินสดในมือของพนักงานที่อาจเกินความจําเป็ น
หรื อเบิกไปโดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารกํ า หนดผู้ มี ห น้ าที่ ค วบคุ ม บริ ษัทควรกําหนดผู้มีหน้ าที่ผ้ คู วบคุมสินทรัพย์ถาวรให้
ทรั พ ย์ สิ น ถาวรอย่ า งชัด เจน ทัง้ ผู้ ที่ พิ จ ารณาความ ชัด เจน เช่ น ผู้พิ จ ารณาความเหมาะสมของการซื อ้
เหมาะสมของการซื ้อทรัพย์สิน ผู้มีหน้ าที่ตรวจรับ และ สิน ทรั พ ย์ ผู้มี ห น้ าที่ ตรวจรั บ ผู้บัน ทึก รั บสิ น ทรั พ ย์ ใ น
ตรวจนับทรัพย์สิน
ระบบ เป็ นต้ น และต้ องมีการตรวจนับสินทรั พย์ ถาวร
อย่ า งสมํ่ า เสมอเพื่ อ พิ สูจ น์ ค วามมี ตัว ตนอยู่จ ริ ง ของ
สินทรัพย์ พร้ อมพิจารณาสภาพความพร้ อมใช้ งานของ
สินทรัพย์ รวมทังควรกํ
้
าหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานให้
ชัด เจน และสื่ อ สารให้ แต่ ล ะฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องทราบ
เพื่อให้ ปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
จากการสอบทานการตัดจําหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร บริ ษัทควรควบคุมให้ รายการตัดจําหน่ายทรัพย์สินทุก
พบว่ า มี ร ายการของบริ ษั ท ย่ อ ย 1 รายการที่ ไ ม่ มี รายการให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ เพื่อให้ ระบบ
หลักฐานการขออนุมตั ิอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก การควบคุมภายในที่กําหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้บริ หาร
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บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับการเบิกเงินทดรอง
จ่ายให้ ชัดเจนแล้ ว โดยในการเบิกแต่ละครั ง้ ต้ องระบุ
เหตุ ผ ลในการเบิ ก และระยะเวลาในการเคลี ย ร์ ใ ห้
ชัด เจน ทัง้ นี ้ นโยบายดัง กล่ า วได้ เ ริ่ ม ประกาศใช้ ใ น
เดือนมิถนุ ายน 2558
บริ ษัทได้ มีการกําหนดผู้มีหน้ าที่ควบคุมสินทรัพย์ถาวร
อย่างชัดเจนแล้ วและได้ มีการจัดทําทะเบียนสินทรัพย์
ถาวรเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะ
รายการ 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะอยู่ที่ฝ่ายบัญชี เพื่อใช้ ใน
การสอบทาน ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรปี ละ 1 ครัง้ โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี
2558

บริ ษัทได้ มีการกํ าหนดให้ สินทรั พย์ ถาวรทุกรายการที่
จะทําการตัดจําหน่ายและขาย ต้ องผ่านการอนุมตั ิจาก
ผู้มีอํานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และกําหนดให้
ฝ่ ายบัญชีมีการสื่อสารให้ ฝ่ายต่างๆ รั บทราบในเรื่ อง
ดังกล่าวแล้ ว

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ
3.5 การบริ หารทรัพยากรบุคคล

ประเด็น
กลุ่มบริ ษัทมีการปั นส่วนค่าตอบแทนของผู้บริ หารและ
เงินเดือนของหน่วยงานสนับสนุนระหว่างกลุ่มบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่ได้ จัดทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการกํ า หนดเกณฑ์ ใ นการปั น ส่ ว นเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการปั นส่วนและ
เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายระหว่างกัน โดยเฉพาะค่าตอบแทน
ผู้บริ หารและส่ว นงานสนับสนุน กลางที่ ใ ห้ บริ การกับ
บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ป้ องกั น การถู ก ตรวจสอบจาก
หน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ในเรื่ องการกระทําธุรกรรม
กับบริ การในเครื อโดยมีค่าใช้ จ่ายที่สงู หรื อตํ่ากว่าราคา
ตลาดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
บริ ษั ท ยัง ไม่ ไ ด้ กํ า หนดผู้รั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจนในการ บริ ษัทควรกํ าหนดผู้รับผิ ดชอบในการจ่ายทรั พย์ สินที่
ควบคุม การการจ่ า ย/รั บ คื น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ใน จํ า เป็ นต่ อ การทํ า งานของพนั ก งาน ทั ง้ ทรั พ ย์ สิ น
กรณี จ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ให้ พ นัก งานเข้ า ใหม่ และรั บ คื น ส่ ว นกลาง ทรั พ ย์ สิ น ด้ า น IT และทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พร้ อมตรวจสภาพทรัพย์สินของพนักงานที่ลาออก
หน่วยงาน พร้ อมทัง้ จัดทํ าเอกสารการจ่ า ยทรั พ ย์ สิ น
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรั บทรั พย์ สินของพนักงานแต่
ละคน และใช้ สําหรับการตรวจรับคืนทรัพย์ สินในกรณี
ที่พนักงานลาออก หรื อเลิกใช้ ทรัพย์สินนันๆ
้

บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ กํ า หนดให้ ใช้ รหั ส ผ่ า นในการเข้ า บริ ษั ท ควรกํ า หนดรหั ส ผู้ ใช้ งานสํ า หรั บ โปรแกรม
โปรแกรมเงินเดือนของเครื่ องผู้ใช้ งานที่มีหน้ าที่ในการ เงิ น เดื อ น และสํ า หรั บ ผู้ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดทําเงินเดือนเท่านัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันการเข้ าถึง
จัดทําเงินเดือนของบริ ษัท
ข้ อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต
3.6 การควบคุมทัว่ ไปด้ านเทคโนโลยีและ ทะเบียนคุมคอมพิวเตอร์ ของฝ่ าย IT ยังไม่ได้ ปรับปรุง บริ ษัทควรกําหนดทรัพย์สินโดยเฉพาะอุปกรณ์ IT ตาม
สารสนเทศ
สถานะของคอมพิ วเตอร์ ให้ เป็ นปั จจุบัน พร้ อมทัง้ ยัง ทะเบียนทรั พย์ สินบริ ษัทของฝ่ ายบัญชี โดยให้ ฝ่าย IT
ไม่ได้ มีการสอบยันความครบถ้ วนของคอมพิวเตอร์ กบั เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นให้ เ ป็ น
ทะเบียนทรัพย์สินของฝ่ ายบัญชี
ปั จจุบนั เสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทควรกําหนดระยะเวลา
ในการตรวจนับทรัพย์สิน และตรวจสอบความถูกต้ อง
ตรงกันระหว่างทะเบียนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ของ
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท ได้ จัด ทํ า "นโยบายการปั น ส่ ว นและเรี ย กเก็ บ
ค่าใช้ จ่ายระหว่างบริ ษั ท" สํ าหรั บการระบุต้น ทุนร่ วม
ของกลุ่มบริ ษัท และวิธีการปั นส่วนต้ นทุนให้ แก่บริ ษัท
ในเครื อแล้ ว โดยเริ่ มประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภาคม
2558

บริ ษัทกํ าหนดให้ พนักงานแต่ละฝ่ ายเป็ นผู้รับผิดชอบ
ควบคุ ม ดู แ ลการส่ ง มอบ-รั บ คื น ทรั พ ย์ สิ น ดั ง นี ้ 1)
พนักงานธุรการฝ่ ายบุคคลดูแลอุปกรณ์ สํานักงาน 2)
ฝ่ าย IT ดูแลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ 3) หน่วยงาน
ต้ น สัง กั ด ดู แ ลอุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ของฝ่ าย โดยใช้
"แบบฟอร์ ม การรั บ มอบทรั พ ย์ สิ น / ส่ ง คื น ทรั พ ย์ สิ น "
ร่ วมกัน และจะจัดเก็บไว้ ในแฟ้มประวัติพนักงานที่ฝ่าย
บุคคล
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดรหั ส ผ่ า นในการเข้ าใช้ โปรแกรม
เงินเดือนแล้ วตัง้ แต่เดือน พฤษภาคม โดยมีพนักงาน
เงิ น เดื อ นเพี ย งบุ ค คลเดี ย วเท่ า นั น้ ที่ ส ามารถเข้ า
โปรแกรมเงินเดือนได้
บริ ษัทได้ กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ ง
คู่มือการทํางานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว และจัดทําทะเบียนคุม
ให้ เป็ นปั จจุบนั โดยอ้ างอิงตามทะเบียนของฝ่ ายบัญชี
เป็ นหลัก

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
บริ ษัทยังไม่ได้ กําหนดระเบียบปฏิบตั ิที่ชดั เจนสําหรับ
อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ที่ เสี ย หรื อเสื่อมสภาพ ในการ
อนุมตั ิการตัดจําหน่ายโดยผู้มีอํานาจ พร้ อมทังแจ้
้ งไป
ยังฝ่ ายบัญชีเพื่อดําเนินการวิธีการทางบัญชีตอ่ ไป
บริ ษัทมีการกําหนดการเข้ าถึงส่วนงาน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ในระบบเข้ าถึงเฉพาะส่วนงานของตน อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั สิทธิการใช้ งานในส่วนงานนันๆ
้ ของพนักงาน
ระดับปฏิ บัติง าน และระดับจัดการ ยัง ไม่ ไ ด้ กํ าหนด
สิทธิตามการแบ่งแยกหน้ าที่ เช่น การบันทึก การสร้ าง/
แก้ ไขฐานข้ อมูล การอนุมตั ิ

บริ ษั ทยัง ไม่ไ ด้ กําหนดระเบียบปฏิ บัติใ นการแจ้ ง ลบ
สิ ท ธิ พ นั ก งานในกรณี พ นั ก งานลาออก จึ ง ทํ า ให้
พนักงานบางส่วนที่ ลาออกระหว่างปี แต่ยังไม่ได้ ลบ
สิทธิในระบบต่างๆ

การใช้ รหัสผ่านในการเข้ าใช้ งานเครื่ องคอมพิ วเตอร์
และโน้ ตบุ๊ กตามนโยบายของกลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ไ ด้
กําหนดให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างทัว่ ถึง จึงทําให้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ บางเครื่ อง โดยเฉพาะโน้ ตบุ๊กสามารถใช้

ข้ อเสนอแนะ
ฝ่ าย IT กับฝ่ ายบัญชี
บริ ษัทควรกําหนดระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ในการตรวจสอบคุณภาพและอนุมัติการตัดจําหน่าย
อุปกรณ์ ที่เสื่อมสภาพโดยผู้มีอํานาจในการอนุมตั ิ และ
แจ้ งต่อฝ่ ายบัญชีในการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ ออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สินในทางบัญชี
บริ ษัทควรกําหนดหน้ าที่การใช้ งานในระบบของแต่ละ
ตําแหน่งงานเป็ นแบบแผนสิทธิการใช้ งานที่ได้ รับการ
สอบทานความเหมาะสมจากผู้ ดูแ ลระบบ ร่ ว มกั บ
ผู้บงั คับบัญชาของหน่วยงาน และอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจ
เพื่ อ ให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จากนัน้ จึ ง กํ า หนดสิ ท ธิ ใ นการ
เข้ าถึงข้ อมูลของพนักงานแต่ละคน ตามตําแหน่งงานที่
กํ าหนดไว้ ตามเอกสารการอนุมัติขอสิทธิ การใช้ งาน
ของพนักงาน
บริ ษัทควรกําหนดขันตอนปฏิ
้
บตั ิในการขอสิทธิ การใช้
งาน - ยกเลิกสิทธิ การใช้ งานในระบบต่างๆ โดยให้ มี
ขันตอนอย่
้
างน้ อยดังนี ้
1) การอนุ มั ติ ก ารขอเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก
ผู้บงั คับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน และ
2) การรับแจ้ งพนักงานลาออกจากฝ่ ายบุคคล จากนัน้
จึงยกเลิกสิทธิตามเอกสารที่ได้ รับในขันตอนแรก
้
บริ ษั ท ควรกํ า หนดรหัส ผ่ า นในการเข้ า ใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ทุกเครื่ อ ง ทัง้ เครื่ อ ง PC และเครื่ อ ง
Notebook ทังนี
้ ้ ควรกําหนดเงื่อนไขในการตังรหั
้ สผ่าน
และระยะเวลาในการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการ
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
้
บตั ิงาน และปรับปรุงคู่มือ
บริ ษัทกําหนดขันตอนการปฏิ
การทํ างาน และแจ้ ง ให้ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อ งรั บทราบแล้ ว
เพื่อดําเนินการขาย/ บริ จาค/ ทําลาย และตัดออกจาก
ทะเบี ย นคุม ทรั พ ย์ สิ น เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทดําเนินการกําหนดฟั งก์ ชนั่ การใช้ งานตามแต่ละ
ตําแหน่งงานแล้ วในเดือ พฤษภาคม 2558 โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ ดัง นี ้ 1) ระดับ ปฏิ บัติ ก าร และ 2)
ระดับ อนุ มัติ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานมี ค วามจํ า เป็ นให้
พนักงานใช้ งานในฟั งก์ชนั่ อื่นเพิ่มเติมจากคู่มือ จะต้ อง
มีการร้ องขอและพิจารณาอนุมตั ิโดยผู้มีอํานาจเป็ นราย
ไป
บริ ษัทกําหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และปรับปรุงคูม่ ือ
การทํางานแล้ วโดยเริ่ มบังคับใช้ ในเดือนพฤษภาคม
2558

บริ ษัท ได้ กํ าหนดการควบคุมการใช้ ง านบัญชี รายชื่ อ
ผู้ใช้ งาน (user account) และรหัสผ่าน (password)
สํ า หรั บ การกํ า หนดให้ ผู้ ใช้ งานแต่ ล ะรายมี บั ญ ชี
ผู้ใช้ งานของตนแล้ ว

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
งานได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
สถานที่ตงเครื
ั ้ ่ อง server เครื่ องบันทึกเทปกล้ องวงจร
ปิ ด และอุป กรณ์ ข องบริ ษั ท ย่ อ ยตัง้ อยู่บ ริ เ วณชัน้ 2
และชัน้ 3 ซึ่งเป็ นสถานที่โล่งแจ้ ง และไม่ได้ มีการปิ ด
กันการเข้
้
าถึงทางกายภาพ

ข้ อเสนอแนะ
เข้ าถึงเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาต
บริ ษัทควรจัดสถานที่ตงเครื
ั ้ ่ อง Server และ CCTV ไว้
ในสถานที่มิดชิดปลอดภัยจากการเข้ าถึงโดยผู้ที่ไม่ได้
รับอนุญาต พร้ อมทัง้ กําหนดให้ มีสภาพแวดล้ อมการ
ควบคุมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิ ด ขึ น้ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ด้ เช่ น การควบคุ ม ความเย็ น
ความชื ้น เป็ นต้ น

ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษัทมีแผนการในการ Renovate สํานักงาน ซึ่งจะ
สร้ างห้ อง Server และนํา Server และ CCTV ไป
จัดเก็บในห้ อง Server อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทได้
ดําเนินการใช้ Partition กันเครื
้ ่ อง Server และติดป้าย
บ่งชี ้อย่างชัดเจนแล้ ว เพื่อกันมิให้ บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
เข้ าใกล้ บริ เวณดังกล่าว และมีการควบคุมอุณภูมิไม่ให้
Server ร้ อนเกินไปโดยการจัดวาง Server ใกล้ กบั แอร์
ในส่วนของ CCTV ได้ มีการปิ ดหน้ าจอและติดป้ายบ่งชี ้
ชัดเจน เพื่อให้ ไม่ให้ ข้อมูลแพร่ แบบสาธารณะ

สรุ ปข้ อสังเกตที่อยู่ระหว่ างการดําเนินการแก้ ไขตามรายงานการประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
หัวข้ อที่ตรวจสอบ
1. การบริ หารทรัพยากรบุคคล

ประเด็น
บริ ษัทไม่มีก ารจัดทํ าแผนอัตรากํ าลัง ทํ าให้ ไม่สามารถ
จั ด หาพนั ก งานหรื อจั ด หาพนั ก งานชั่ ว คราว และ
เตรี ยมพร้ อมในการปฏิบตั ิงานขันพื
้ ้นฐาน เพื่อให้ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ทันตามแผนงาน ส่งผลให้ การทํางานอาจ
ล่าช้ าและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรพิ จ ารณาให้ มี ก ารวางแผนอัต รากาลัง ของ
บริ ษั ท เป็ นประจํ า ทุก ปี เพื่ อ เป็ นการเตรี ย มการสรรหา
พนัก งานเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ กลยุท ธ์ แ ละ
สอดคล้ อ งกับ แผนธุ รกิ จกับ หรื อเป้ าหมายในแต่ล ะปี ที่
แตกต่า งกัน ไป เพื่ อ ให้ พ นัก งานสามารถปฏิ บัติ ง านได้
ตามแผนที่วางไว้
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด ทํ า แผนอัต รากาลัง และการสรรหา
ว่าจ้ างแล้ ว โดยกํ าหนดให้ มีการจัดทํ าแผนกํ าลังคนใน
เดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี โดยให้ หน่ ว ยงานเป็ นผู้
วิเคราะห์ ภาระงานทัง้ ในระดับกลุ่มงาน / ฝ่ าย / งาน /
พนักงานเป็ นรายบุคคล เพื่อประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน
และทราบถึง ปริ ม าณงานที่ ต้อ งปฏิ บัติ รวมถึ ง การวาง
แผนการสรรหา แผนประมาณการงบประมาณที่
สอดคล้ องกับรายการทรัพย์สินพื ้นฐาน

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ
ประเด็น
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลบนเวปไซท์ของ บริ ษัทมีการจัดทําเว็บไซต์ http://www.alt.co.th/ เพื่อเป็ น
บริ ษั ท เพื่ อ สื่ อ สารข้ อมูล กับ ผู้ มี ช่องทางในการให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียรั บทราบข้ อมูลที่สําคัญ
ส่วนได้ เสีย
ของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่ได้ นําเสนอข้ อมูลที่
สําคัญไว้ บนเว็บไซต์อย่างเพียงพอ
3. ความครบถ้ ว นของการเปิ ดเผย จากการสอบทานรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นและ
ข้ อมู ล ที่ สํ า คั ญ ในรายงานการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระหว่างปี 2557 และ 2558
ประชุมของคณะกรรมการ
พบว่าบริ ษัทมี การจัดทําบันทึกรายละเอี ยดการประชุม
ครบถ้ วนตามหลัก การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ต ามควร
อย่ า งไรก็ ต าม ยัง พบข้ อสัง เกตที่ ค วรนํ า ไปพิ จ ารณา
ตัวอย่างเช่น ไม่พบการบันทึกรายชื่อกรรมการที่ไม่ได้ เข้ า
ร่ ว มประชุ ม ข้ อมู ล ที่ ส่ ง ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรั บวาระที่ เกี่ ยวกับรายการกับบุคคลที่ เกี่ ย วโยงใน
หนังสือเชิ ญประชุมไม่ได้ ระบุรายละเอียดเหตุผลความ
จําเป็ นในการทํารายการ หนังสือเชิญประชุมไม่ได้ บนั ทึก
หลักการและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ
ข้ อ ดีข้อเสีย รวมถึง รายงานการประชุมบางครั ง้ ยังไม่มี
การลงนามรับรองรายงาน

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรพิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับผู้
มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ ข้ อมูลบนเว็บไซต์ ควรมี
การจัดทําทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษด้ วย

ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
จากการสอบทานความคืบหน้ าการแก้ ไขตามข้ อสังเกต
ดัง กล่ า วพบว่ า บริ ษัท ยัง อยู่ร ะหว่า งการพิ จารณาและ
รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญซึ่งผู้
มี ส่ ว นได้ เสี ย ควรทราบไว้ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ให้
ครบถ้ วน
บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า และจดบั น ทึ ก ข้ อมู ล ที่ สํ า คั ญ ไว้ ใน ฝ่ ายบริ หารมีการอนุมตั ินโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน
รายงานการประชุมอย่างครบถ้ วนและทันต่อเวลา ทัง้ นี ้ การประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2558 และได้ เริ่ มมีการ
เพื่อแสดงให้ เห็นการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการว่า ปฏิบตั ิตามนโยบายแล้ ว
ได้ มีการปฏิบตั ิในเรื่ องที่สาคัญอย่างเหมาะสมครบถ้ วน
พร้ อมทั ง้ เป็ นการให้ ข้ อมู ล แก่ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เสี ย เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ
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ทังนี
้ ้ บริษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮ้ าส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ประเมินระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2557 ตามรายงานฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 โดยมีข้อสังกตและการปรับปรุงแก้ ไขจากบริษัท สรุปได้ ดงั นี ้

ประเด็นที่ตรวจพบ
1. วงจรรายได้
1.1 การให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ า (Credit limit)
การกําหนดวงเงินสินเชื่อให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละรายเป็ นการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่ องการเก็บเงินจากลูกค้ า
จากการตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทพบว่ากลุ่มบริ ษัท
มีการอนุมัติรายการขายในแต่ละรายการก่อนนําเสนอราคาขายต่อ
ลูก ค้ า อย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม บริ ษั ท ยัง ไม่ มี แ นวทางที่ ชัด เจนในการ
พิจารณาการให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ าแต่ละราย ซึง่ จะเป็ นเครื่ องมือที่
ช่วยให้ การพิจารณาและอนุมตั ิรายการขายมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น

ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

หากกลุ่มบริ ษัทมิได้ กําหนดให้ มีวงเงินสินเชื่อสําหรับการขายสินค้ า
ให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละราย อาจส่งผลต่อการควบคุมปริ มาณหนี ้ของลูกค้ าแต่
ละราย และอาจส่งผลกระทบต่อการชําระเงินของลูกหนี ้ทําให้ เกิดลูกหนี ้
ที่ค้างชําระนาน ซึง่ เป็ นข้ อบ่งชี ้ของการเกิดหนี ้สูญในอนาคต
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ารกํ า หนดให้ แผนกที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาและ
กําหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ าแต่ละรายร่ วมกัน โดยประเมินจากข้ อมูล
ลูกค้ า ฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกหนี ้แต่ละ
ราย และนําเสนอต่อผู้บริ หารเพื่ออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ และบันทึกวงเงิน
สินเชื่อในฐานข้ อมูลลูกค้ าในระบบเพื่ อป้องกันการขายเกิ นกว่าวงเงิ น
สินเชื่อที่กําหนด

เดิมการให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ า ทางบริ ษัทจะพิจารณาออกเป็ น 2 กลุม่
1.กลุ่มลูกค้ ารายใหญ่ ซึ่งมี ความน่าเชื่อถื อทางด้ านการเงิน บริ ษัทจึงไม่ได้
จํากัดวงเงินสินเชื่อในการขาย ในส่วนของการอนุมตั ิขายก่อนนําเสนอราคา
ขายแก่ลกู ค้ ากลุ่มนี ้ จะทําเฉพาะกรณีที่ลกู ค้ ามีการกําหนดราคากลางมาอยู่
แล้ ว ซึ่งบริ ษัทสามารถสอบทานราคากลางที่ได้ รับกับฐานข้ อมูลราคาต้ นทุน
สินค้ าของบริ ษัท รวมถึงการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ั้
การขายสินค้ าและแจ้ งกลับลูกค้ าว่าจะรับงานหรื อไม่ จากนันจึ
้ งเข้ าสู่ขนตอน
ในการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อนําเสนอราคาอย่างเป็ นทางการแก่ลกู ค้ าต่อไป
2.กลุม่ ลูกค้ าทัว่ ไป ที่นอกเหนือจากกลุม่ ที่1 ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าใหม่ บริ ษัท
จะสอบทานข้ อมูลจากพันธมิตรของบริ ษัท พร้ อมขอข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อ
ประกอบการพิจารณา สําหรับลูกค้ าเดิมบริ ษัทจะพิจารณาจากประวัติการ
จ่ายเงินเป็ นหลัก
อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด ทํ า นโยบายการกํ า หนดวงเงิ น
สินเชื่อแก่ลกู ค้ าแล้ ว โดยกําหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนมกราคม 2558
ซึ่งตามนโยบายดังกล่าว บริ ษัทได้ มีการกําหนดให้ แผนกที่เกี่ยวข้ องซึ่งได้ แก่
ฝ่ ายขายและการตลาด และฝ่ ายการเงิน พิจารณาและกําหนดวงเงินสินเชื่อ
แก่ ลูก ค้ า แต่ ล ะรายร่ ว มกัน โดยประเมิ น จากข้ อ มูล ประวัติ , ลัก ษณะการ
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1.2 การกําหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
มู ล ค่ า ของลู ก หนี ท้ ี่ แ สดงในงบการเงิ น อาจจะแสดงสู ง เกิ น ไป
กลุ่มบริ ษัทไม่มีหลักเกณฑ์ หรื อนโยบายเพื่อพิจารณาความ เนื่องจากค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ไม่เหมาะสม อีกทังยั
้ งส่งผลให้
เพียงพอของค่าเผื่ อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้ เช่น ลูกหนีท้ ี่ คง กลุ่มบริ ษัทเสียผลประโยชน์เนื่องจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ หรื อ
ค้ างอยู่เป็ นเวลานาน
เรี ยกเก็บหนี ้ได้ ไม่ครบถ้ วน
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ นโยบายการบัญ ชี
เกี่ ยวกับการพิจารณาค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี แ้ ต่ละประเภท
รวมทังมี
้ การกําหนดกระบวนการในการประเมินการเก็บเงินของลูกหนี ้ที่
ค้ างนานโดยผู้ที่รับผิดชอบอย่างเป็ นขันตอน
้

1.3 การสอบทานขันความสํ
้
าเร็จของงานในการปิ ดงวดบัญชี
กลุ่มบริ ษัทมีการรั บรู้ รายได้ จากการก่อสร้ าง โดยรายได้ ค่า
ก่ อ สร้ างและต้ นทุ น ค่ า ก่ อ สร้ างรั บ รู้ ด้ วยวิ ธี อ้ างอิ ง กั บ ขั น้
ความสํ า เร็ จ ของงาน ซึ่ง วัด จากการสํา รวจอัต ราส่ว นของงาน
ก่ อ สร้ างที่ ทํ า เสร็ จ กั บ งานก่ อ สร้ างทั ง้ หมดตามสั ญ ญาโดย

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
ประกอบธุรกิจ, ฐานะการเงิน และความสามารถในการชําระหนี ้ของลูกหนี ้แต่
ละราย และนํ าเสนอต่อผู้บริ หารเพื่ออนุมัติวงเงิ นสินเชื่ อ และบันทึกวงเงิ น
สินเชื่อในฐานข้ อมูลลูกค้ าในระบบเพื่อป้องกันการขายเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่
กําหนด กรณีเกินจากวงเงินสินเชื่อที่ให้ ไว้ ระบบจะแจ้ งเตือนตังแต่
้ ขนตอนการ
ั้
ออก Quotation ซึง่ จะต้ องดําเนินการขออนุมตั ิวงเงินใหม่ โดยส่งให้ ฝ่ายขาย
และการตลาด ฝ่ ายการเงินและผู้บริ หาร พิจารณาทุกครัง้
เนื่องจากลูกค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่ เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมซึ่ง มี
ฐานะการเงินมัน่ คง แต่มีขนตอนเอกสารและต้
ั้
องใช้ ระยะเวลาในการตรวจรับ
มอบงาน ซึง่ ในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีหนี ้เสียจากกลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว สําหรับ
นโยบายการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอดีต ทางบริ ษัทจะพิจารณา
การตังสํ
้ ารองสําหรับลูกค้ าที่มีอายุเกิน 365 วัน ในอัตราร้ อยละ 100 ยกเว้ น
ลูกค้ ารายใหญ่ที่ยงั คงมีรายการค้ าต่อเนื่อง จะยังคงไม่ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญแม้ จะมีอายุลกู หนี ้เกิน 365 วัน เนื่องจากเป็ นผลมาจากลักษณะของงาน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและสอดคล้ องกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม บริ ษัทจึงได้ มีการกําหนดนโยบายบัญชีในเรื่ อง
การตังค่
้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้แต่ละประเภท และ นโยบายในการ
เรี ยกเก็บเงิ นจากลูกหนี แ้ ล้ ว โดยกํ าหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ 1มกราคม
2558
เนื่ องจากข้ อมูลที่ ใช้ ในการคํานวณขัน้ ความสําเร็ จของงาน รายได้ เดิมฝ่ ายบริ หารโครงการ ซึง่ เป็ นผู้ควบคุมโครงการจะเป็ นผู้นําส่งข้ อมูลให้ ฝ่าย
และต้ นทุนค่อนข้ างซับซ้ อน หากแผนก Data support มิได้ ตรวจสอบ Data Support เพื่อจัดทําฐานข้ อมูลกลาง และฝ่ ายบัญชีจะใช้ ฐานข้ อมูล
ข้ อ มูล ที่ แผนกบัญ ชี ใ ช้ ใ นการคํ านวณ อาจส่งผลให้ ข้อ มูล ที่นํ ามาใช้ มี ดังกล่าวไปใช้ ในการจัดทํางบการเงินได้ เลย
ความคลาดเคลื่ อ น ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ รายได้ แ ละต้ น ทุน ที่ รั บรู้ ในงบ ปั จจุบนั ทางบริ ษัท ได้ กําหนดให้ มีขนตอนการสอบทานจาก
ั้
การเงินในแต่ละงวด
1. ผู้อํานวยการฝ่ ายโครงการซึง่ เป็ นผู้ควบคุมโครงการทังหมด
้
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กลุ่มบริ ษัทควรจัดให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลที่ใช้ ในการคํานวณการ
2. ผู้จดั การฝ่ ายData Support ซึง่ เป็ นหน่วยจัดเก็บข้ อมูลกลาง และ
พิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้ า
จากการตรวจสอบพบว่า แผนกบัญ ชี นํ าข้ อ มูลที่ ไ ด้ รั บ การ รับรู้ รายได้ ที่จดั เตรี ยมโดยแผนกบัญชี โดยส่งกระดาษทําการให้ แผนกที่
ข้ อมู ล ทุ ก อย่ า งที่ บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ โครงการจะถู ก ส่ ง มาเก็ บ ที่
้
งแผนก Data support และผู้ควบคุมโครงการเพื่อ
ตรวจสอบจากแผนก Data support ในส่วนของรายได้ ต้ นทุน เกี่ยวข้ องทังหมดรวมถึ
หน่วยงานนี ้
้
าเร็จของงานเพื่อเป็ นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
3. สมุห์บญ
ั ชีจะนําข้ อมูลที่ได้ มีวิเคราะห์ รวมทังการทดสอบข้
้
อมูล
และขัน้ ความสําเร็ จของงาน เพื่อใช้ ในการคํานวณรายได้ และ ยืนยันขันความสํ
ต้ นทุนที่รับรู้ ในแต่ละงวดบัญชี และหากแผนกบัญชีมีข้อสงสัย
ที่มาของรายการต่างๆ และผู้จดั การฝ่ ายบัญชีจะทําการสอบทาน
จากข้ อมูลที่ได้ รับ จะสอบถามแผนก Data support เป็ นราย
ข้ อมูลอีกกับผู้จดั การฝ่ ายบริ หารโครงการอีกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่า
โครงการเพื่ อปิ ดบัญชี โดยตามกระบวนการทํ างานของบริ ษั ท
ข้ อมูลที่ได้ รับมานันถู
้ กต้ อง
แผนก Data support ไม่จําเป็ นต้ องตรวจสอบกระดาษทําการ
ทังนี
้ ้ ก่อนการบันทึกบัญชีจะมีการสอบทานขันสุ
้ ดท้ ายอีกครัง้ จากทัง้ 3 ฝ่ าย
ของแผนกบัญชีหลังจากที่ได้ สง่ ข้ อมูลที่ตรวจสอบให้
โดยฝ่ ายบัญชีจะส่งกระดาษทําการให้ ฝ่ายบริ หารโครงการ และฝ่ าย Data
Support เพื่อสอบทานและยืนยันขันความสํ
้
าเร็ จของงาน ก่อนที่จะนําข้ อมูล
ไปใช้ ในการบันทึกบัญชี
1.4 การรับรู้รายได้ ตามสัญญาเช่าระยะยาว
เนื่ องจากการบันทึกบัญชี ของสัญญาเช่าการเงินแตกต่างจากการ เดิมบริ ษัทได้ มีการพิจารณาสัญญาเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงดังกล่าว
กลุ่มบริ ษัทมีการจัดทําสัญญาเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนํา บันทึกบัญชี ของสัญญาเช่าดําเนินงาน หากกลุ่มบริ ษัทไม่มีการจัดทํ า แต่มิ ไ ด้ จัด ทํ า เป็ นกระดาษทํ า การวิ เ คราะห์ สัญ ญาไว้ เนื่ อ งจากในอดี ต มี
แสงกับลูกค้ าในระหว่างปี จากการตรวจสอบการควบคุมภายใน กระดาษทําการเพื่อทดสอบว่าสัญญาเช่าระยะยาว อาจทําให้ กลุ่มบริ ษัท รายการค่อนข้ างน้ อยมาก
ของกลุ่มบริ ษัทพบว่ากลุ่มบริ ษัทไม่ได้ จัดทํ ากระดาษทํ าการใน จัดประเภทของสัญญาเช่าผิดประเภท ส่งผลให้ การบันทึกบัญชีไม่เป็ นไป อย่ า งไรก็ ต ามตัง้ แต่ เดื อ นมี น าคม 2558 บริ ษั ท ได้ จัด ทํ า กระดาษทํ า การ
การทดสอบว่าการสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการบัญชี
วิเคราะห์ และคํานวณ รายการต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี เรื่ องสัญญาเช่า
ทางการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
กลุม่ บริ ษัทควรจัดให้ มีการจัดทํากระดาษทําการเพื่อทดสอบสัญญาเช่า โดยวิเคราะห์แยกเป็ นสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าดําเนินงาน
ระยะยาวว่ า ควรจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น หรื อ สัญ ญาเช่ า
ดําเนินงานตามเงื่อนไขตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการจัดประเภทสัญญาเช่าและการบันทึกบัญชีเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
2. วงจรสินทรัพย์ ถาวร
2.1 การควบคุมภายในเกี่ยวกับการตรวจนับและระบุหมายเลขกํากับ
สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรโดยเฉพาะรายการที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้ ง่ า ย การตรวจนับสินทรั พย์
สินทรัพย์ถาวร
อาจจะมีการสูญหายหรื อชํารุดเกิดขึ ้น อีกทังสิ
้ นทรัพย์ถาวรนันยากที
้
่จะ กลุม่ บริ ษัทได้ มีการติดรหัสที่ตวั ทรัพย์สินให้ ตรงตามทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
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จากการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ถาวรพบว่ากลุ่มบริ ษัทได้ มี
การกํ า หนดเลขที่ ข องทรั พ ย์ สิ น แต่ล ะชิ น้ ในทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์
ถาวรโดยไม่ มี ก ารซํ า้ กัน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการระบุตัว ตนของ
ทรัพย์สินนัน้ อย่างไรก็ตามพบว่าเลขที่กําหนดของทรัพย์สินนัน้ มี
เพี ย งแผนกบัญ ชี แผนกเดีย วที่ ใ ช้ แ ละรั บรู้ โดยแผนกอื่ น ที่ เป็ น
ผู้ดแู ลทรัพย์สินโดยตรงไม่ได้ ใช้ เลขระบุทรัพย์สินชุดเดียวกัน ซึ่ง
จากข้ อมูล ที่ แ ต่ ล ะแผนกใช้ ไม่ ต รงกั น และประกอบกั บ ที่ ตัว
ทรัพย์ สินแต่ละชิน้ นันไม่
้ ได้ มีการติดรหัสเพื่อใช้ ระบุว่าทรัพย์ สิน
นันคื
้ อทรัพย์สินชิ ้นใดทําให้ ยากต่อการตรวจนับและระบุทรัพย์สิน
แต่ละชิ ้น
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ระบุถึงความมีตัวตนได้ และการควบคุมสินทรั พ ย์ ถาวรทํ าได้ ยาก เช่ น
กรณีจะตัดจําหน่ายสินทรัพย์ อาจมีการตัดจําหน่ายผิดรายการได้
กลุ่มบริ ษัทควรดําเนินการให้ มีการควบคุมสินทรัพย์ให้ เป็ นไปอย่าง
เป็ นมาตรฐาน โดยการร่วมมือของแผนกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีความเข้ าใจ
ตรงกัน เช่น มี การระบุเลขที่ ข องทรั พ ย์ สินแต่ละรายการให้ ต รงกับใน
ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร เพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุมและตรวจนับ อีกทังยั
้ ง
สามารถระบุและทราบผลกระทบทางบัญชีได้ ทันที ในกรณี ที่สินทรั พย์
ถาวรนันสู
้ ญหายหรื อเสียหาย นอกจากนี ้ควรดําเนินการให้ มีการติดเลขที่
ตามป้ายของทรั พย์ สินแต่ละชิ น้ ด้ วย เพื่อให้ ง่ายต่อการควบคุม อีกทัง้
บริ ษัทควรจัดให้ มีขนตอนการตรวจนั
ั้
บสินทรัพย์ถาวรทังหมดของบริ
้
ษัท
เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้

แล้ วและได้ มีการจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ถาวรเพื่อให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สินทรัพย์แต่ละรายการ 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะอยู่ที่ฝ่ายบัญชี เพื่อใช้ ในการ
สอบทาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรปี ละ 1 ครัง้
โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 โดยจาการตรวจนับครัง้
ล่าสุดพบว่ามีทรัพย์สินที่ตรวจไม่พบรวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 0.66 ล้ านบาท
ซึง่ ผู้บริ หารได้ ทําการอนุมตั ิให้ ตดั จําหน่ายออกจากบัญชีแล้ ว

3 วงจรสินค้ าคงเหลือ
3.1 การกําหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือ
มูลค่าของสินค้ าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินอาจจะแสดงสูงเกินไป
กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์ ห รื อนโยบายที่ ชั ด เจนเพื่ อ เนื่ องจากค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือไม่เหมาะสม อี กทัง้ ยัง
พิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือ ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทเสียผลประโยชน์เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในการ
เช่น สินค้ าคงเหลือที่ค้างอยู่เป็ นเวลานาน และสินค้ าที่มลู ค่าตํ่า เก็บรักษาสินค้ าคงเหลือที่ค้างอยู่เป็ นเวลานาน
กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับ
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ารกํ า หนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ นโยบายการบัญ ชี
เกี่ยวกับการพิจารณาค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินค้ าคงเหลือแต่ละประเภท
รวมทัง้ มีการกํ าหนดกระบวนการในการประเมินการลดปริ มาณสินค้ า
คงเหลือที่ค้างนานโดยผู้ที่รับผิดชอบอย่างเป็ นขันตอน
้
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การควบคุมสินทรัพย์
การควบคุมสินทรัพย์ มอบหมายให้ 3ฝ่ าย เป็ นผู้รับผิดชอบดังนี ้
1. งานธุรการในสังกัดฝ่ ายบุคคลฯ ดูแลครุภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้ สํานักงาน
2. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Information technology) ดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3. ฝ่ ายการผลิต หรื อฝ่ ายบริ หารโครงการ ดูแลเครื่ องมือและอุปกรณ์ช่าง
เดิมบริ ษัทมีการพิจารณาการค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ สําหรั บ
สินค้ าคงเหลือที่มีอายุเกิน 1 ปี ขึ ้นไป และจะสํารองร้ อยละ 20 ต่อปี จนครบ
มูลค่าทรัพย์สิน
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทได้ มีการกํ าหนดนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของ
สินค้ าคงเหลือแต่ละประเภทแล้ ว โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 มกราคม
2558 และได้ มีการกําหนดกระบวนการในการพิจารณาลดปริ มาณสินค้ า
คงเหลือที่ค้างนานแล้ ว โดยกําหนดให้ ฝ่ายขายและการตลาด และฝ่ ายจัดซื ้อ
และคลังสินค้ าเป็ นผู้รับผิ ดชอบ โดยฝ่ ายคลังสินค้ าจะแจ้ งสินค้ าที่ ล้าสมัย
หรื อค้ างนานๆที่ทางบัญชีได้ แจ้ งให้ ทราบ ให้ กบั ฝ่ ายจัดซื ้อหาราคาตลาดของ
สินค้ า แล้ วส่งข้ อมูลให้ ฝ่ายขายและการตลาดเพื่อขายให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
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4 วงจรอื่น ๆ
4.1 การควบคุมภายในเกี่ยวกับการสอบทานการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกู้ยืม (Debt covenant)
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีการกําหนด
เงื่ อ นไขให้ กลุ่ ม บริ ษั ท รั ก ษาอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น (Debt
Covenants) เพื่ อจํากัดขอบเขตของการดําเนินการต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อความเสี่ยงแก่สถาบันการเงิน
จากการตรวจสอบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษัทพบว่า
กลุ่มบริ ษัทไม่ได้ จดั ทํากระดาษทําการเพื่อทดสอบว่ามีการทําผิด
เงื่อนไขที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ยืมหรื อไม่

4.2 การวางระบบบัญชีของบริ ษัทในกลุม่ ให้ เป็ นแบบแผนเดียวกัน
จากการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท พบว่าบริ ษั ท และ
บริ ษั ท ย่ อ ยใช้ ระบบข้ อมู ล สารสนเทศบั ญ ชี และผั ง บั ญ ชี ที่
แตกต่างกัน อีกทังบริ
้ ษัทมีเวลาจํากัดในการอธิบายวิธีการกรอก
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามกระดาษทําการที่ออกแบบโดย
บริ ษัท ให้ แ ก่ พ นัก งานบัญ ชี ของบริ ษั ท ย่ อ ย ส่ง ผลให้ เกิ ด ความ
เข้ าใจที่ ไม่ตรงกันระหว่างพนักงานบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษั ท
ย่อยเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
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หากกลุ่ม บริ ษั ท มิ ไ ด้ ท ดสอบการรั ก ษาอัต ราส่ว นทางการเงิ น เป็ น
ประจํา อาจทําให้ บริ ษัทปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมซึ่งมีผลทําให้
กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ผิดนัดชําระหนี ้ และสถาบันการเงินมีสิทธิเรี ยกให้ ชําระ
เงิ นกู้ยืมระยะยาวได้ ทันที หากมีการเรี ยกชํ าระเงินกู้ยืมระยะยาวอาจ
ส่งผลต่อสภาพคล่องของกลุม่ บริ ษัทในการดําเนินธุรกิจ
กลุ่มบริ ษั ท ควรมี การจัดทํ ากระดาษทํ าการเพื่ อ ทดสอบการรั ก ษา
อัต ราส่ ว นทางการเงิ น และเงื่ อ นไขอื่ น ในสัญ ญาเงิ น กู้ยื ม อย่ า งน้ อ ย
ไตรมาสละหนึ่ ง ครั ง้ เพื่ อ ป้ องกัน การทํ า ผิ ด เงื่ อ นไขที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ใ น
สัญญาเงินกู้ยืม หากพบว่ามีโอกาสที่กลุ่มบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทควรมีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอ
เอกสารการยกเว้ นการเรี ยกคืนเงินกู้ยืมในงวดนัน้ ๆ ก่อนการปฏิบตั ิผิด
เงื่อนไขเกิดขึ ้น
ระบบข้ อมูลสารสนเทศบัญชี และผังบัญชีที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้
เกิ ดข้ อผิ ดพลาดในการจัดทํ างบการเงิ นรวม ทํ าให้ ต้องใช้ เวลาในการ
แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม อี ก ทัง้ การที่ พ นักงานบัญ ชี ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
ความเข้ าใจในการกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมในกระดาษทํา
การไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อความล่าช้ าของการจัดทํางบการเงินรวม
ซึ่งความล่าช้ าดังกล่าวอาจส่งผลให้ การที่ผ้ บู ริ หารนําข้ อมูลทางการเงิน
ไปวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจมีความล่าช้ าอีกด้ วย
กลุ่มบริ ษัทควรมีการวางระบบข้ อมูลสารสนเทศบัญชี และผังบัญชี
ให้ เ หมื อ นกัน ทุก บริ ษั ท และจัด อบรมพนัก งานบัญ ชี เ พื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง
วิธีการกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมในกระดาษทําการ เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการจัดทํางบการเงินรวม

กลุ่มบริ ษัทได้ มีการจัดทํากระดาษทําการเพื่ อทดสอบการรั กษาอัตราส่วน
ทางการเงิ น และเงื่ อ นไขในสัญ ญากู้ยืมเงิ นแล้ ว โดยเริ่ ม ตัง้ แต่งบการเงิ น
สําหรับงวดสิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2558 และกําหนดให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายการเงิน
เป็ นผู้สอบทานเงื่อนไขต่าง ๆ ในทุกไตรมาส และดําเนินการเจรจากับสถาบัน
การเงินในกรณี ที่กลุ่มบริ ษัทอาจไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดได้
เพื่อขยายหรื อผ่อนปรนเงื่อนไขเฉพาะกรณี
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ที่ผ่านมาบริ ษัทในกลุ่มซึง่ ได้ แก่ ALT, GTS และ IH มีการใช้ รหัสบัญชีแบบ
เดียวกันแล้ ว สําหรั บ I21 และ INN นัน้ ยังมิได้ มีการปรับรหัสบัญชีให้ เป็ น
เหมือน 3 บริ ษัทข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ทางบริ ษัทได้ มีการกําหนดขันตอนการ
้
สอบทานการบันทึกรายการบัญชีของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มก่อนที่จะบันทึกลง
ในงบทดรองของแต่ละบริ ษัท และมีการจัดทําแบบฟอร์ มมาตรฐานสําหรับ
กรอกงบการเงิ น ของบริ ษั ท ในกลุ่ม ซึ่ ง ผู้ช่ ว ยผู้จัด การฝ่ ายบัญ ชี จ ะนํ า งบ
ทดลองของแต่ละบริ ษัทมากรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มมาตรฐาน และส่งให้
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีสอบทานและจัดทํางบการเงินรวม ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี
การอบรมขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ดัง กล่ า วและเริ่ ม นํ า ไปปฏิ บัติ แ ล้ ว ตัง้ แต่ ง บ
การเงินสําหรับงวดสิ ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 เพื่อให้ แต่ละบริ ษัทในกลุ่ม
สามารถกรอกข้ อมูลในงบการเงินรวมได้ ถกู ต้ องและทันเวลา

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

4.3 การเก็บรักษาสัญญาที่สําคัญ
จากการตรวจสอบพบว่าสัญญาต่างๆ ที่ลงนามโดยผู้บริ หาร
และมีผลทางกฎหมายกับบริ ษัท ได้ รับการเก็บรวบรวมไว้ แต่ละ
แผนกที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยทะเบี ย นสั ญ ญาที่ เ ก็ บ รวบรวมโดย
ส่วนกลางของบริ ษัทไม่ได้ บัน ทึกสัญญาบางสัญญาที่ มีการลง
นามโดยผู้บริ หาร และมีผลต่อการบันทึกรายการทางบัญชี

หากรายการสัญญาที่ เก็ บโดยส่วนกลางไม่ครบถ้ วน อาจส่ง ผลให้
แผนกบัญชีไม่ได้ อ่านสัญญาที่สําคัญบางฉบับ ส่งผลให้ มีความเข้ าใจ
คลาดเคลื่อนในเนือ้ หาสาระของรายการที่เกิดขึน้ และกระทบต่อวิธีการ
ลงบัญชี
กลุ่มบริ ษัทควรจัดให้ มีผ้ ูรับผิ ดชอบในการเก็บรั กษาสัญญาตัวจริ ง
ทังหมด
้
รวมถึงจัดทําทะเบียนสัญญาเพื่อรวบรวมรายการสัญญาที่ได้ ลง
นามโดยผู้มีอํานาจอนุมตั ิของกลุ่มบริ ษัทและมีผลผูกพันต่อกลุ่มบริ ษัท
อย่ า งครบถ้ ว น และส่ ง ทะเบี ย นสัญ ญาเพื่ อ ให้ แ ผนกบัญ ชี พิ จ ารณา
รายการที่อาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี

เดิ ม บริ ษั ท กํ า หนดให้ ฝ่ ายต่ างๆ สามารถจัดทํ า สัญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานได้ เองและนําส่งให้ ฝ่าย Data Support เป็ นผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ กําหนดให้ ฝ่ายกฎหมายเป็ นผู้ออกสัญญาและเลขที่สญ
ั ญา
โดยจะมีการจัดกลุ่มประเภทสัญญาเพื่อส่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นผู้
เก็บรักษา และมีการจัดทําทะเบียนสัญญาทุกสิ ้นเดือนเพื่อให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายแต่
ละฝ่ ายสอบทาน และจะมี ก ารนํ า ส่ ง ข้ อมู ล ร่ า งสัญ ญาให้ แก่ ฝ่ ายบัญ ชี
พิจารณาในกรณีที่เป็ นสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าหรื อให้ เช่าในกลุ่มธุรกิจ
ให้ เช่าโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านโทรคมนาคม และสัญญาร่ วมทุน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ กํ า หนดขัน้ ตอนให้ ฝ่ ายบัญ ชี ต้ อ งสอบทานทะเบี ย น
สัญญาทุกสิ ้นเดือน เพื่อพิจารณารายการที่อาจส่งผลกระทบต่อการบันทึก
บัญ ชี และประสานงานกับ หน่ วยงานที่ เก็ บรั ก ษาสัญ ญาเพื่ อ นํ าส่ ง ข้ อ มูล
สัญญาที่อาจส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีให้ แก่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีในการ
ปิ ดงบการเงินทุกสิ ้นไตรมาส
ทังนี
้ ้ นโยบายการออกและเก็บรักษาสัญญาดังกล่าวเริ่ มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
เดือนตุลาคมเป็ นต้ นไป
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