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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 12
พ.ย. 2558 ซึง่ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกำรสอบถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรในด้ ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1) องค์กรและสภำพแวดล้ อมกำรควบคุม
2) กำรประเมินและบริ หำรควำมเสีย่ ง
3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยบริ หำร
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล
5) ระบบกำรติดตำมและประเมินผล
และพิจำรณำร่ วมกับรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน พร้ อมทังรำยงำนกำร
้
ติดตำมผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทซึ่งจัดทำโดยผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และรำยงำน
ข้ อสังเกตและผลกำรติดตำมของผู้สอบบัญชีในกำรประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภำยในทำงบัญชีของบริ ษัท จำก
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยรำยละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรแนบ 4
จำกกำรพิจำรณำข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริ หำรและรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม ภำยใน
จำกผู้ตรวจสอบระบบควบคุม ภำยในอิสระนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ควำมเห็ นว่ำ บริ ษั ท ได้ จัดให้ มีก ำรจัด กำร
บริ ห ำรงำนและระบบควบคุม ภำยในที่ ดี เพี ย งพอ โดยผู้บ ริ ห ำรได้ สนับ สนุน ให้ พ นัก งำนในองค์ ก รตระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญในกำรควบคุมภำยใน และจัดให้ มีบคุ ลำกรอย่ำงเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินกำรให้ ระบบควบคุมภำยในของ
บริ ษัทมีควำมเพียงพอและเหมำะสม รวมทัง้ สำมำรถปรับปรุ งแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้ องกับกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริ ษัทมีกำรกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
อย่ำงชัดเจน รวมทังได้
้ กำหนดระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบำย ระดับอำนำจกำรบริ หำรและระดับกำรอนุมตั ิรำยกำรที่
เหมำะสมอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีสว่ นตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในโดยกำรว่ำจ้ ำงหน่วยงำนภำยนอก ( Outsource ) เข้ ำมำตรวจสอบระบบควบคุม ภำยใน ซึ่ง จะ
รำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ สอบทำนระบบปฏิ บัติ งำนของกิ จกรรมต่ำงๆ ให้ สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริ ษัทโดยรวม และสำมำรถควบคุมดูแลเรื่ องกำรทำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวได้
อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม โดยสำมำรถป้องกันทรัพย์ สินของบริ ษัทจำกกำรที่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกล่ำว
นำไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจ สำหรับกำรควบคุมภำยในหัวข้ ออื่น คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำ บริ ษัทมีกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
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13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อระบบควบคุมภายในของบริษัท
จำกกำรพิจำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท ซึ่งมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริ ษัททัง้ 3 ท่ำน และกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน เข้ ำร่วมประชุมด้ วยนัน้ ทังกรรมกำรอิ
้
สระและกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทแต่อย่ำงใด
13.3 หน่ วยงานกากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัทและข้ อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีนโยบำยว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2558 ที่ประชุมได้ มี
มติรับรองกำรว่ำจ้ ำงบริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal audit : IA) และในกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 ที่ประชุมได้ มีมติต่อสัญญำว่ำจ้ ำง ซึ่งบริ ษัท
ยูนีค แอดไวเซอร์ จำกัด โดยได้ มอบหมำยให้ คณ
ุ โกศล แย้ มลีมลู ตำแหน่ง กรรมกำรผู้จดั กำร เป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยในของบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคุณสมบัติข องบริ ษัท ยูนีค
แอดไวเซอร์ จำกัด แล้ วเห็นว่ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่เพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่กำรเป็ นผู้
ตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ ในด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในมำเป็ น ระยะเวลำ 15 ปี โดยผู้ปฏิบตั ิงำน
หลั ก ได้ เคยผ่ ำ นหลั ก สู ต รกำรอบรม 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) อีกทัง้ ยังไม่มี
ควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท จึงสำมำรถตรวจสอบและนำเสนอข้ อแนะนำให้ แก่บริ ษัทได้ อย่ำงอิสระและเป็ นกลำง
(คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏตำมเอกสำรแนบ3 ข้ อมูลประวัติโดยย่อ)
ทังนี
้ ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอนหรื อโยกย้ ำ ยผู้ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทจะต้ องผ่ำนกำร
คัดเลือกและได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อน จำกนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงนำเสนอ
ผู้ตรวจสอบภำยในที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ วแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรว่ำจ้ ำงรวมถึง
กำรเจรจำต่อรองในเรื่ องค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ต รวจสอบภำยในอิ สระได้ ท ำกำรสอบทำนและประเมิ น ระบบควบคุม ภำยในของบริ ษั ท โดย มี
ข้ อเสนอแนะต่ำงๆ และบริ ษัทได้ มี กำรปรับปรุ งระบบกำรควบคุมภำยในมำอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้กำรปฏิบตั ิงำนของผู้
ตรวจสอบภำยในอิสระได้ ครอบคลุมถึงกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุ มภำยในทั่วไป กำรประเมินระบบ
ควบคุมภำยในตำมแนวทำง COSO ทังระดั
้ บองค์กรและระดับกิจกรรมในระบบต่ำงๆ และกำรประเมินควำมเสีย่ งที่มี
สำระสำคัญทำงด้ ำนต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ ้น โดยได้ นำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน
จำนวน 5 ฉบับ และรำยงำนกำรประเมินระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรและระบบควบคุมภำยในจำนวน 1 ฉบับ ต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบดังนี ้

รายงาน
1. รำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน ฉบับ 
ที่ 1 ลงวัน ที่ 23 กุมภำพัน ธ์ 2558 (นำเสนอในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558)

กิจกรรมที่ทาการตรวจสอบ
ระบบรำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร กำรรับรู้รำยได้ และกำรรับชำระเงิน
ระบบกำรบริหำรควบคุมโครงกำร กำรควบคุมกำรผลิตและกำรคำนวณ
ต้ นทุน
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รายงาน
2. รำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน ฉบับ 
ที่ 2 วันที่ 24 เมษำยน 2558

(นำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2558)




3. รำยงำนกำรประเมิน ระบบกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรและระบบ 
ควบคุมภำยใน ฉบับลงวันที่ 17 สิงหำคม 2558

(นำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 7/2558)


4.รำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภำยใน ฉบับที่
3 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2558, รำยงำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินระบบควบคุมภำยใน ฉบับที่4 ลงวันที่ 19 มกรำคม
2559 และ.รำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม
ภำยในฉบับที่5 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2559
(นำเสนอในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2559)

กิจกรรมที่ทาการตรวจสอบ
กำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง และกำรจ่ำยชำระหนี ้
กำรบริหำรสินค้ ำคงคลัง
กำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรควบคุมทัว่ ไปด้ ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
กำรควบคุมและกำกับดูแลกิจกำร





สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม
กำรประเมินควำมเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
ระบบสำรสนเทศ
ระบบติดตำมผล
กำรกำกับดูแลกิจกำร









ระบบรำยได้ จำกกำรขำย/บริกำร และกำรรับชำระ
ระบบกำรบริหำรโครงกำร
ระบบกำรบริหำรทรัพย์สินถำวร
ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง และกำรจ่ำยชำระหนี ้
ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรควบคุมทัว่ ไปในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทัง้ นี ้ ข้ อ สัง เกตที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรและข้ อ สัง เกตที่ ต รวจพบเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ข้ อ สัง เกตที่ มี ร ะดับ
ควำมสำคัญสูงตำมรำยงำนทัง้ 5 ฉบับ ซึ่งได้ รับกำรแก้ ไขแล้ ว และข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในจำกบริ ษัท
ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สำมำรถสรุปได้ ตำมตำรำงดังต่อไปนี ้
หมำยเหตุ ข้ อสังเกตที่มีควำมเสี่ยงระดับสูง หมำยถึง ข้ อสังเกตที่มีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรสูญเสียเงินหรือทรัพยำกรขององค์กร, ชื่อเสียง
หรื อภำพลักษณ์ , ควำมปลอดภัยด้ ำนฐำนข้ อมูล, ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร, กำรรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงิน, กำรทุจริ ต หรื อกำรไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลักขององค์กร ซึง่ ข้ อสังเกตดังกล่ำวควรได้ รับกำรแก้ ไขภำยใน 3 เดือน
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สรุ ปข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงระดับสูงจากรายงานการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ฉบับที่ 1 ถึง 5 ซึ่งได้ รับการแก้ ไขแล้ ว
หัวข้ อที่ตรวจสอบ
1. สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง

ประเด็น
กลุม่ บริษัทยังมิได้ จดั ทำข้ อกำหนดทำงจรรยำบรรณใน
กำรประกอบธุรกิจ (Code of Conduct), แผนกลยุทธ์
ในกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษั ท (Business Strategic
Plan) และนโยบำยป้ องกัน กำรใช้ ข้ อมูล ภำยในของ
บ ริ ษั ท (Insider Trading Policy) อ ย่ ำ ง เป็ น ล ำ ย
ลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
บริษัทควรมีกำรจัดทำนโยบำยดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์
อักษรเพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ มี
ควำมโปร่งใส สำมำรถคุ้มครองผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ ได้
อย่ำงเป็ นรูปธรรม

กลุ่ม บริ ษั ท ควรพิ จ ำรณำจัด ท ำนโยบำยกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ ย ง (Risk Management Policy), นโยบำย
ต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่น (Anti-corruption
Policy) เป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ ผู้ ที่
เกี่ยวข้ องเข้ ำใจและสำมำรถนำนโยบำยดังกล่ำวไปถือ
ปฏิบตั ิได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

บริ ษัทควรนำแนวทำงของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมำใช้
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ ควำมเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ องได้ มี ก ำรระบุ
ประเมิน และตอบสนองควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ ได้ อย่ำ ง
เหมำะสมครบถ้ วน
และบริ ษั ท ควรพิ จ ำรณำจัด ท ำนโยบำยต่อ ต้ ำ นกำร
ทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น (Anti-corruption Policy) เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร และกำหนดแนวทำงที่ชดั เจนในกำร
สื่อสำรหรื อฝึ กอบรมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ ำใจและสำมำรถ
น ำนโยบำยดั ง กล่ ำ วไปถื อ ปฏิ บั ติ ง ำนได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ

3. กิจกรรมควบคุม
3.1 รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำร, กำร กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด้ ก ำหนดแนวทำงในกำรจั ด ท ำ
รับรู้รำยได้ และกำรรับชำระเงิน
เอกสำรประกอบกำรขออนุมตั ิสร้ ำง, กำรเปลี่ยนแปลง
และแก้ ไขฐำนข้ อมูลลูกค้ ำไว้ อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ำกำรสร้ ำง กำรเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขในฐำนข้ อมูล

บริ ษัทควรกำหนดให้ มีแบบฟอร์ มสำหรับควบคุมกำร
สร้ ำง, เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขฐำนข้ อมู ล ลูกค้ ำ โดย
ระบุรำยละเอียดที่สำคัญ เพื่อใช้ เป็ นเอกสำรควบคุมใน
กำรน ำเข้ ำข้ อมูล ลู ก ค้ ำในฐำนข้ อมูล ลู ก หนี อ้ ย่ ำ ง
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ฝ่ ำยบริ หำรจัดท ำข้ อกำหนดทำงจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกิจ, แผนกลยุทธ์ และนโยบำยป้องกันกำร
ใช้ ข้อมูล ภำยในเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ ผ่ำนกำรอนุมัติ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 และ
ได้ มีกำรจัดอบรมเพื่อสื่อสำรให้ แก่ผ้ ูที่ เกี่ยวข้ องเข้ ำใจ
แล้ ว โดยประกำศใช้ อย่ ำ งเป็ นทำงกำรในเดื อ น
กรกฎำคม 2558
ฝ่ ำยบริ หำรจัด ทำนโยบำยกำรบริ ห ำรควำมเสี่ยงและ
นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ เรียบร้ อย
แล้ ว โดยได้ ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 และได้ มีกำรจัดอบรมเพื่อสื่อสำร
ให้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเข้ ำใจแล้ ว โดยประกำศใช้ อย่ำงเป็ น
ทำงกำรในเดือนกรกฎำคม 2558

บริษัทได้ กำหนดแบบฟอร์ มขอเปิ ดลูกค้ ำใหม่และขอ
อนุมตั ิวงเงินสินเชื่อแล้ ว โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
เดือนมีนำคม 2558 เป็ นต้ นไป เพื่อใช้ ในกำรขออนุมตั ิ
สร้ ำง/เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในฐำนข้ อมูลลูกค้ ำ เช่น ชื่อ ที่

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ลูก ค้ ำ ได้ ผ่ ำ นกำรอนุมัติ จ ำกผู้มี อ ำนำจก่ อนกำรท ำ เหมำะสม
รำยกำรในระบบ
และควรก ำหนดอ ำนำจในกำรอนุมัติ ก ำรสร้ ำงและ
แก้ ไขฐำนข้ อมูล ลูกค้ ำให้ เหมำะสมก่อนท ำกำรสร้ ำ ง
หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฐำนข้ อมูลลูกค้ ำทุกครัง้
บริ ษั ท ย่อ ยยังมิ ได้ พิ จ ำรณำให้ มี ก ำรก ำหนดวงเงิ น บริ ษั ท ควรก ำหนดให้ ฝ่ ำยขำย ฝ่ ำยบัญ ชี และฝ่ ำย
สิ น เชื่ อ ลูก ค้ ำ ในระบบเพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนขำยมี กำรเงิน พิจำรณำและกำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่
ประสิทธิภำพและป้องกันกำรเกิดหนี ้สูญในอนำคต
ละรำยร่ ว มกัน และน ำเสนอต่อ ผู้มี อำนำจพิ จ ำรณำ
อนุมัติ ก่ อ นบัน ทึก ในฐำนข้ อ มูล ลูก ค้ ำ ในระบบ เพื่ อ
ป้องกันกำรขำยที่เกิน กว่ำวงเงินสิน เชื่อที่กำหนดและ
ป้องกันกำรเกิดหนี ้สูญในอนำคต
บริ ษั ท ยังไม่ได้ กำหนดรู ปแบบกำรคำนวณประมำณ บริ ษั ท ควรกำหนดรู ป แบบกำรค ำนวณประมำณกำร
กำรต้ น ทุ น เพื่ อ เสนองำนให้ เป็ นรู ป แบบมำตรฐำน ต้ น ทุน (BOQ) ให้ ชัด เจนและเป็ น มำตรฐำนเดี ยวกัน
สำหรับงำนแต่ละประเภทงำน เพื่อลดควำมผิดพลำด สำหรับแต่ละประเภทงำน เพื่อกำรคำนวณประมำณ
ในกำรประมำณกำรต้ นทุนรวม
กำรต้ น ทุน ได้ อย่ำ งครบถ้ ว น ป้อ งกัน ควำมผิ ด พลำด
และกำรประมำณกำรต้ นทุนที่อำจไม่ครบถ้ วน
บริ ษัทยังมิได้ กำหนดแนวทำงที่แน่นอนว่ำควรใช้ รำคำ บริ ษัทควรกำหนดแนวทำงในกำรได้ มำซึ่งรำคำต้ นทุน
ต้ นทุนเพื่อกำรประมำณกำรจำกแหล่งข้ อมูลใด เพื่อให้ เพื่ อใช้ ค ำนวณประมำณกำรต้ น ทุน เพื่ อเสนองำนให้
ต้ นทุนที่ ใช้ ส ำหรับกำรเสนองำนมีควำมใกล้ เคียงกับ ชัด เจนและสำมำรถตรวจสอบได้ แ ละใกล้ เคี ย งกั บ
ต้ นทุนจริง
ต้ นทุนจริงมำกที่สดุ
บริ ษั ท ย่ อ ยยัง ไม่ มี แ นวทำงที่ ชัด เจนในกำรก ำหนด บริษัทควรกำหนดให้ มีโครงสร้ ำงรำคำขำย ส่วนลดหรื อ
ต้ นทุนส่วนเพิ่มและอัตรำกำไรขัน้ ต้ นที่นำไปใช้ ในกำร เงื่อนไขทำงกำรค้ ำที่สำคัญที่ใช้ ในกำรพิจำรณำกำหนด
กำหนดรำคำขำย
รำคำขำยให้ ชดั เจนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อเป็ นกำร
บริ ห ำรต้ น ทุน และกำไรได้ อย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ และ
เพื่อประโยชน์ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล กำรขำยได้ อย่ำง
ชัดเจนยิ่งขึ ้น
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อยู่ เครดิตเทอม เป็ นต้ น โดยกำหนดให้ มีผ้ พู ิจำรณำ
และอนุมตั ิในแบบฟอร์ มดังกล่ำวทุกครังก่
้ อนสร้ ำงหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในฐำนข้ อมูลในระบบ
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดให้ ฝ่ ำยขำย ฝ่ ำยบั ญ ชี และฝ่ ำย
กำรเงินได้ ร่วมพิจำรณำเพื่อกำหนดให้ วงเงินสินเชื่อแก่
ลูกค้ ำตำมที่ได้ รับ คำแนะน ำแล้ ว โดยเริ่ มบังคับ ใช้ ใน
เดือนมิถนุ ำยน 2558

บริ ษั ท ได้ ก ำหนดรู ป แบบกำรค ำนวณประมำณกำร
ต้ น ทุน ให้ เป็ นมำตรฐำนเดี ยวกัน เพื่อใช้ ป ระกอบกำร
น ำเสนองำนแต่ ล ะประเภทแล้ ว ทั ง้ นี ไ้ ด้ มี ก ำรน ำ
รูปแบบกำรคำนวณดังกล่ำวไปใช้ ในคำนวณประมำณ
กำรต้ นทุนแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริ ษั ท ได้ กำหนดแนวทำงในกำรหำข้ อมูล ด้ ำ นรำคำ
วัส ดุและค่ำแรงงำนแล้ ว และเริ่ มนำไปใช้ ตัง้ แต่เดือน
มีนำคม 2558
บริ ษั ท ได้ กำหนดโครงสร้ ำงรำคำขำยโดยอ้ ำ งอิงจำก
รำคำต้ น ทุน สิ น ค้ ำ และจัด ท ำเป็ น Base Price เพื่ อ
นำไปกำหนดรำคำขำยแล้ ว โดยโครงสร้ ำงรำคำขำยนัน้
ได้ เริ่มจัดทำแล้ วเมื่อเดือนมีนำคม 2558
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หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัท ยังไม่มีกำรควบคุมเอกสำรใบส่งสินค้ ำ เพื่อให้ บริ ษัทควรกำหนดให้ ฝ่ำยขำยทำกำรตรวจสอบควำม
มัน่ ใจว่ำกำรส่งสินค้ ำทุกรำยกำรได้ รับกำรบันทึกบัญชี ครบถ้ วนของใบส่งสินค้ ำที่ออกเป็ นหลักฐำนในกำรส่ง
ครบถ้ วน
มอบสิน ค้ ำ ให้ ลูกค้ ำ กับ รำยงำนใบส่งสิน ค้ ำ ในระบบ
และสอบยันกับรำยงำนควำมคืบหน้ ำของงำนจำกฝ่ ำย
ผลิตในแต่ละเดือนว่ำถูกต้ องตรงกัน จำกนันส่
้ งให้ ฝ่ำย
บัญ ชีต รวจสอบว่ำรำยงำนใบส่งสินค้ ำทุกรำยกำรได้
นำมำออกใบกำกับ ภำษี /ใบส่งของและบันทึกรำยได้
อย่ำงครบถ้ วนแล้ ว

ขันควำมส
้
ำเร็จของงำนที่ฝ่ำยโครงกำรจัดทำและส่งให้
ฝ่ ำยบัญ ชีเพื่ อค ำนวณรับ รู้ รำยได้ แ ละท ำกำรปิ ด งบ
กำรเงิ น ประจ ำเดื อ น เป็ นขั น้ ควำมส ำเร็ จ ของงำน
สิ ้นสุดทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน

บริ ษั ท ควรประชุม ร่ ว มกัน เพื่ อ ก ำหนดแนวทำงและ
ระยะเวลำในกำรรำยงำนขั น้ ควำมส ำเร็ จ ของงำน
โครงกำรจำกวิศวกรให้ เหมำะสม ทังนี
้ ้เพื่อให้ ฝ่ำยบัญชี
นำข้ อมูลไปใช้ ในกำรคำนวณและรับ รู้รำยได้ ได้ อย่ำง
ถูกต้ องและครบถ้ วน

3.2 กำรบริ ห ำรควบคุ ม โครงกำร, กำร ในกำรสัง่ ซื ้อและส่งสินค้ ำหน้ ำ Site นัน้ จะมีกำรจัดทำ
ควบคุมกำรผลิต และคำนวณต้ นทุน
ใบเบิ ก สิ น ค้ ำ (Manual) ไว้ ล่ ว งหน้ ำก่ อ นที่ จ ะได้ รั บ
สินค้ ำจริ งจำก Supplier และมิได้ มีกำรบันทึกรำยกำร
เบิ กในระบบโดยทัน ที นอกจำกนี ้ ปั จจุบัน บริ ษั ท ยัง
ไม่ได้ ก ำหนดให้ มี กำรตรวจสอบควำมครบถ้ ว นของ
เอกสำรใบเบิกสินค้ ำดังกล่ำวไว้ อย่ำงเหมำะสม

บริ ษัทควรกำหนดให้ มีกำรจัดทำใบเบิกสินค้ ำในระบบ
เมื่ อ ได้ รับ เอกสำรใบส่งสิ น ค้ ำ จำก Supplier และสั่ง
พิมพ์ใบเบิกสินค้ ำออกมำเพื่อส่งให้ ผ้ ูมีอำนำจลงนำม
อีก ครั ง้ จำกนัน้ ส่งใบเบิ ก สิ น ค้ ำ พร้ อมเอกสำรใบส่ ง
สินค้ ำจำก Supplier ไปยังฝ่ ำยคลังสินค้ ำเพื่อบันทึกรับ
สิน ค้ ำและดึงรำยกำรเบิกในระบบมำเปรี ยบเทียบกับ
ใบเบิกสิน ค้ ำที่ ได้ รับ ว่ำถูกต้ องตรงกันก่อนแล้ วจึงตัด
Stock เบิกสินค้ ำเข้ ำงำนโครงกำรนันๆ
้
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท ก ำหนดให้ ฝ่ ำยผลิ ต จะต้ องบั น ทึ ก รั บ สิ น ค้ ำ
ส ำเร็ จ รู ป จำกกำรผลิ ต ในระบบเข้ ำคลัง สิ น ค้ ำและ
ตรวจสอบโดยฝ่ ำยคลังสินค้ ำก่อนที่ฝ่ำยขำยจะออกใบ
ส่งสินค้ ำตำมวันที่จะส่งมอบสินค้ ำให้ แก่ลูกค้ ำทุกครัง้
ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยขำยจะต้ องติดตำมใบส่งสินค้ ำที่มีลำยเซ็นต์
กำรรับของจำกลูกค้ ำเพื่อนำกลับมำแนบกับเอกสำรใบ
วำงบิ ล และส่ง ต่ อ ให้ ฝ่ ำย Data Support ตรวจสอบ
ควำมถู ก ต้ องและส่ ง ให้ ฝ่ ำยบั ญ ชี ด ำเนิ น กำรออก
ใบกำกับภำษีต่อไป โดยเริ่มปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เดือนเมษำยน
2558 เป็ นต้ นไป
บริษัทกำหนดให้ ทกุ สิ ้นงวดบัญชี ฝ่ ำยโครงกำรจะต้ อง
มี ก ำรส อบ ท ำน ข้ อมู ล กั บ ฝ่ ำยบั ญ ชี เพื่ อให้ ขั น้
ควำมสำเร็จของงำนครอบคลุมถึงสิ ้นไตรมำสหรือสิ ้นปี
เพื่อให้ ได้ ข้อมูล ที่ ถูกต้ องและเที่ ยงตรง ซึ่งเริ่ ม ปฏิบัติ
แล้ ว ส ำหรั บ กำรรั บ รู้ รำยได้ ของงบกำรเงิ น ไตรมำส
1/2558
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดให้ พ นัก งำนจัด ท ำใบเบิ ก สิ น ค้ ำ ใน
ระบบภำยหลังจำกมีกำรรับสินค้ ำ โดยกำหนดให้ ต้อง
คีย์ข้อมูลเบิกสินค้ ำเข้ ำระบบแล้ วนำส่งใบเบิกให้ ฝ่ำย
คลังสินค้ ำเป็ นผู้ผ่ำนรำยกำรในระบบตำมคำแนะน ำ
แล้ ว เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ำ สิ น ค้ ำ ที่ ได้ รับ เป็ น สิน ค้ ำ ตำมที่
ต้ องกำรและมีผ้ รู ับเข้ ำงำนโครงกำรแล้ วอย่ำงเหมำะสม
โดยได้ ปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2558

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ
ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
3.3 กำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำง และกำรจ่ำยชำระ บริษัทย่อยควรกำหนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรเบิกและ บริษัทควรกำหนดให้ มีกำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ เมื่อมี บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรเบิกเงินสดย่อยและเงิน ทด
หนี ้
เคลียร์ เงินสดย่อยให้ ชดั เจน
กำรเบิกเงินสดย่อย และเปลี่ยนแปลงมูลค่ำกำรเบิกเงิน รองจ่ำยแล้ ว โดยต้ องผ่ำนผู้มีอำนำจของแต่ละแผนก
สด เพื่อป้องกันรำยกำรเบิกเงินที่ ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ อนุมตั ิ เริ่มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนมีนำคม 2558
อนุมตั ิอย่ำงเหมำะสม

3.4 กำรบริหำรทรัพย์สินถำวร

กลุ่มบริ ษัท ควรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ กำรเบิกเงิน บริษัทควรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรเบิกเงินทดรอง
ทดรองจ่ ำ ยให้ ครบถ้ วน และเหมำะสมเพื่ อ เป็ น จ่ำ ยให้ ชัด เจนในส่ ว นที่ มี ส ำระส ำคัญ เพื่ อ เป็ นแนว
หลักเกณฑ์อ้ำงอิงของผู้ปฏิบตั ิงำน
ทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน และเป็ นกำรบริหำรจัดกำร
ยอดเงินสดในมือของพนักงำนที่อำจเกินควำมจำเป็ น
หรือเบิกไปโดยไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
กลุ่ ม บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ำรก ำหนดผู้ มี ห น้ ำที่ ค วบคุ ม บริ ษัทควรกำหนดผู้มีหน้ ำที่ผ้ คู วบคุมสินทรัพย์ถำวรให้
ทรั พ ย์ สิ น ถำวรอย่ำ งชัด เจน ทัง้ ผู้ ที่ พิ จ ำรณำควำม ชัด เจน เช่น ผู้พิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของกำรซื อ้
เหมำะสมของกำรซื ้อทรัพย์สิน ผู้มีหน้ ำที่ตรวจรับ และ สิน ทรัพ ย์ ผู้มีห น้ ำที่ ต รวจรับ ผู้บัน ทึกรับ สิน ทรัพย์ ใ น
ตรวจนับทรัพย์สิน
ระบบ เป็ นต้ น และต้ องมีกำรตรวจนับสิน ทรัพย์ถำวร
อย่ำ งสม่ ำ เสมอเพื่ อ พิ สูจ น์ ค วำมมี ตัว ตนอยู่จ ริ งของ
สินทรัพย์ พร้ อมพิจำรณำสภำพควำมพร้ อมใช้ งำนของ
สินทรัพย์ รวมทังควรก
้
ำหนดขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนให้
ชัด เจน และสื่ อ สำรให้ แต่ ล ะฝ่ ำยที่ เกี่ ย วข้ องทรำบ
เพื่อให้ ปฏิบตั ิไปในทิศทำงเดียวกัน
จำกกำรสอบทำนกำรตัดจำหน่ำย/ขำยทรัพย์สินถำวร บริ ษัทควรควบคุมให้ รำยกำรตัดจำหน่ ำยทรัพย์สินทุก
พบว่ ำ มี ร ำยกำรของบริ ษั ท ย่ อ ย 1 รำยกำรที่ ไ ม่ มี รำยกำรให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ เพื่อให้ ระบบ
หลักฐำนกำรขออนุมตั ิอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก กำรควบคุมภำยในที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
ผู้บริหำร
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บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรเบิกเงินทดรอง
จ่ำยให้ ชัดเจนแล้ ว โดยในกำรเบิกแต่ล ะครัง้ ต้ องระบุ
เหตุ ผ ลในกำรเบิ ก และระยะเวลำในกำรเคลี ย ร์ ใ ห้
ชัด เจน ทัง้ นี ้ นโยบำยดัง กล่ำ วได้ เริ่ ม ประกำศใช้ ใ น
เดือนมิถนุ ำยน 2558
บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดผู้มีหน้ ำที่ควบคุมสินทรัพย์ถำวร
อย่ำงชัดเจนแล้ วและได้ มีกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์
ถำวรเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนที่ รับ ผิ ด ชอบสิ น ทรั พ ย์ แ ต่ล ะ
รำยกำร 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะอยูท่ ี่ฝ่ำยบัญชี เพื่อใช้ ใน
กำรสอบทำน ทังนี
้ ้ บริ ษั ทได้ กำหนดให้ มีกำรตรวจนับ
สินทรัพย์ถำวรปี ละ 1 ครัง้ โดยเริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี
2558

บริ ษั ทได้ มีกำรกำหนดให้ สินทรัพย์ถำวรทุกรำยกำรที่
จะทำกำรตัดจำหน่ำยและขำย ต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำก
ผู้มีอำนำจอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และกำหนดให้
ฝ่ ำยบัญ ชีมีกำรสื่อสำรให้ ฝ่ำยต่ำงๆ รับทรำบในเรื่ อง
ดังกล่ำวแล้ ว

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ
3.5 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประเด็น
กลุม่ บริษัทมีกำรปั นส่วนค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและ
เงินเดือนของหน่วยงำนสนับสนุนระหว่ำงกลุ่มบริ ษั ท
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษั ทยังไม่ได้ จัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรก ำหนดเกณฑ์ ใ นกำรปั น ส่ ว นเป็ น ลำย
ลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
บริษัทควรกำหนดเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรปั นส่วนและ
เรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงกัน โดยเฉพำะค่ำตอบแทน
ผู้บ ริ ห ำรและส่วนงำนสนับ สนุน กลำงที่ ให้ บ ริ กำรกับ
บริ ษั ท ในเครื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรถู ก ตรวจสอบจำก
หน่วยงำนกำกับดูแลต่ำงๆ ในเรื่ องกำรกระทำธุรกรรม
กับบริ กำรในเครือโดยมีค่ำใช้ จ่ำยที่สงู หรือต่ำกว่ำรำคำ
ตลำดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
บริ ษั ท ยังไม่ได้ ก ำหนดผู้รับ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจนในกำร บริ ษัท ควรกำหนดผู้รับผิ ดชอบในกำรจ่ำยทรัพย์สิน ที่
ควบคุม กำรกำรจ่ำ ย/รับ คื น ทรัพ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ใน จ ำเป็ นต่ อ กำรท ำงำนของพนั ก งำน ทั ง้ ทรั พ ย์ สิ น
กรณี จ่ำ ยทรั พ ย์ สิ น ให้ พ นั ก งำนเข้ ำ ใหม่ และรั บ คื น ส่ ว นกลำง ทรั พ ย์ สิ น ด้ ำน IT และทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พร้ อมตรวจสภำพทรัพย์สินของพนักงำนที่ลำออก
หน่ ว ยงำน พร้ อมทัง้ จัด ท ำเอกสำรกำรจ่ำ ยทรั พย์ สิ น
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับทรั พย์สินของพนักงำนแต่
ละคน และใช้ สำหรับกำรตรวจรับคืนทรัพย์สินในกรณี
ที่พนักงำนลำออก หรือเลิกใช้ ทรัพย์สินนันๆ
้

บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้ ก ำหนดให้ ใช้ รหั ส ผ่ ำ นในกำรเข้ ำ บริ ษั ท ควรก ำหนดรหั ส ผู้ ใช้ งำนส ำหรั บ โปรแกรม
โปรแกรมเงินเดือนของเครื่ องผู้ใช้ งำนที่มีหน้ ำที่ในกำร เงิน เดื อ น และส ำหรั บ ผู้ ที่ มี ห น้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำร
จัดทำเงินเดือนของบริษัท
จัดทำเงินเดือนเท่ำนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูลโดยผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญำต
3.6 กำรควบคุมทัว่ ไปด้ ำนเทคโนโลยีและ ทะเบียนคุมคอมพิวเตอร์ ของฝ่ ำย IT ยังไม่ได้ ปรับปรุง บริ ษัทควรกำหนดทรัพย์สินโดยเฉพำะอุปกรณ์ IT ตำม
สำรสนเทศ
สถำนะของคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นปั จจุบัน พร้ อมทัง้ ยัง ทะเบียนทรัพย์สินบริ ษัทของฝ่ ำยบัญชี โดยให้ ฝ่ำย IT
ไม่ได้ มีกำรสอบยันควำมครบถ้ วนของคอมพิวเตอร์ กับ เป็ น ผู้รั บ ผิ ด ชอบ พร้ อมทัง้ ปรั บ ปรุ งทะเบี ย นให้ เป็ น
ทะเบียนทรัพย์สินของฝ่ ำยบัญชี
ปั จจุบนั เสมอ นอกจำกนี ้ บริ ษัทควรกำหนดระยะเวลำ
ในกำรตรวจนับทรัพย์สิน และตรวจสอบควำมถูกต้ อง
ตรงกันระหว่ำงทะเบียนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ของ
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท ได้ จัด ท ำ "นโยบำยกำรปั น ส่ว นและเรี ย กเก็ บ
ค่ำ ใช้ จ่ำยระหว่ำ งบริ ษั ท " ส ำหรับ กำรระบุต้ นทุน ร่ ว ม
ของกลุ่มบริ ษัท และวิธีกำรปั นส่วนต้ นทุนให้ แก่บริ ษัท
ในเครือแล้ ว โดยเริ่ มประกำศใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภำคม
2558

บริ ษัท กำหนดให้ พนัก งำนแต่ละฝ่ ำยเป็ นผู้รับผิดชอบ
ควบคุ ม ดู แ ลกำรส่ ง มอบ-รั บ คื น ทรั พ ย์ สิ น ดั ง นี ้ 1)
พนักงำนธุรกำรฝ่ ำยบุคคลดูแลอุปกรณ์ สำนักงำน 2)
ฝ่ ำย IT ดูแลอุป กรณ์ คอมพิวเตอร์ และ 3) หน่วยงำน
ต้ น สัง กั ด ดูแ ลอุป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ ของฝ่ ำย โดยใช้
"แบบฟอร์ ม กำรรับ มอบทรั พ ย์ สิน / ส่งคื น ทรั พ ย์ สิ น "
ร่วมกัน และจะจัดเก็บไว้ ในแฟ้มประวัติพนักงำนที่ฝ่ำย
บุคคล
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดรหั ส ผ่ ำ นในกำรเข้ ำใช้ โปรแกรม
เงิน เดื อนแล้ ว ตังแต่
้ เดื อนพฤษภำคม โดยมีพนักงำน
เงิ น เดื อ นเพี ย งบุ ค คลเดี ย วเท่ ำ นั น้ ที่ ส ำมำรถเข้ ำ
โปรแกรมเงินเดือนได้
บริ ษัทได้ กำหนดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน และปรับปรุ ง
คูม่ ือกำรทำงำนที่เกี่ยวข้ องแล้ ว และจัดทำทะเบียนคุม
ให้ เป็ นปั จจุบันโดยอ้ ำงอิงตำมทะเบียนของฝ่ ำยบัญ ชี
เป็ นหลัก

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
บริ ษัทยังไม่ได้ กำหนดระเบียบปฏิบตั ิที่ชดั เจนสำหรับ
อุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ เสีย หรื อเสื่อมสภำพ ในกำร
อนุมตั ิกำรตัดจำหน่ำยโดยผู้มีอำนำจ พร้ อมทังแจ้
้ งไป
ยังฝ่ ำยบัญชีเพื่อดำเนินกำรวิธีกำรทำงบัญชีตอ่ ไป
บริษัทมีกำรกำหนดกำรเข้ ำถึงส่วนงำน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งำน
ในระบบเข้ ำถึงเฉพำะส่วนงำนของตน อย่ำงไรก็ตำม
ปั จจุบนั สิทธิกำรใช้ งำนในส่วนงำนนัน้ ๆ ของพนักงำน
ระดับ ปฏิบัติ งำน และระดับ จัด กำร ยังไม่ได้ กำหนด
สิทธิตำมกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ เช่น กำรบันทึก กำรสร้ ำง/
แก้ ไขฐำนข้ อมูล กำรอนุมตั ิ

บริ ษั ท ยังไม่ได้ กำหนดระเบียบปฏิบัติ ในกำรแจ้ งลบ
สิ ท ธิ พ นั ก งำนในกรณี พนั ก งำนลำออก จึ ง ท ำให้
พนักงำนบำงส่วนที่ ลำออกระหว่ำงปี แต่ยังไม่ได้ ล บ
สิทธิในระบบต่ำงๆ

กำรใช้ รหัส ผ่ำ นในกำรเข้ ำใช้ งำนเครื่ องคอมพิวเตอร์
และโน้ ตบุ๊ กตำมนโยบำยของกลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ ไ ด้
กำหนดให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงทัว่ ถึง จึงทำให้ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ บำงเครื่อง โดยเฉพำะโน้ ตบุ๊กสำมำรถใช้

ข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ำย IT กับฝ่ ำยบัญชี
บริษัทควรกำหนดระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในกำรตรวจสอบคุณ ภำพและอนุมัติกำรตัดจำหน่ำย
อุปกรณ์ที่เสื่อมสภำพโดยผู้มีอำนำจในกำรอนุมตั ิ และ
แจ้ งต่อฝ่ ำยบัญชีในกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์ ออกจำก
ทะเบียนทรัพย์สินในทำงบัญชี
บริ ษัทควรกำหนดหน้ ำที่กำรใช้ งำนในระบบของแต่ละ
ตำแหน่งงำนเป็ นแบบแผนสิทธิกำรใช้ งำนที่ได้ รับกำร
สอบทำนควำมเหมำะสมจำกผู้ ดูแ ลระบบ ร่ ว มกั บ
ผู้บงั คับบัญชำของหน่วยงำน และอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจ
เพื่ อ ให้ มี ผ ลบังคับ ใช้ จำกนัน้ จึงก ำหนดสิ ท ธิ ในกำร
เข้ ำถึงข้ อมูลของพนักงำนแต่ละคน ตำมตำแหน่งงำนที่
กำหนดไว้ ตำมเอกสำรกำรอนุมัติ ขอสิท ธิ กำรใช้ งำน
ของพนักงำน
บริ ษัทควรกำหนดขัน้ ตอนปฏิบตั ิในกำรขอสิทธิกำรใช้
งำน - ยกเลิกสิท ธิ กำรใช้ งำนในระบบต่ำ งๆ โดยให้ มี
ขันตอนอย่
้
ำงน้ อยดังนี ้
1) กำรอนุ มั ติ ก ำรขอเป็ นลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรจำก
ผู้บงั คับบัญชำของแต่ละหน่วยงำน และ
2) กำรรับแจ้ งพนักงำนลำออกจำกฝ่ ำยบุคคล จำกนัน้
จึงยกเลิกสิทธิตำมเอกสำรที่ได้ รับในขันตอนแรก
้
บริ ษั ท ควรก ำหนดรหัส ผ่ ำ นในกำรเข้ ำ ใช้ งำนเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ ง ทั ง้ เครื่ อ ง PC และเครื่ อ ง
Notebook ทังนี
้ ้ ควรกำหนดเงื่อนไขในกำรตังรหั
้ สผ่ำน
และระยะเวลำในกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน เพื่ อป้องกันกำร

ส่วนที่ 2.13 หน้ ำที่ 9

ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริษัทกำหนดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน และปรับปรุงคูม่ ือ
กำรท ำงำน และแจ้ งให้ ฝ่ ำยที่ เกี่ ยวข้ องรับ ทรำบแล้ ว
เพื่อดำเนินกำรขำย/ บริ จำค/ ทำลำย และตัดออกจำก
ทะเบี ย นคุม ทรั พ ย์ สิ น เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่เดื อ น
พฤษภำคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริษัทดำเนินกำรกำหนดฟั งก์ชนั่ กำรใช้ งำนตำมแต่ละ
ตำแหน่งงำนแล้ วในเดือ นพฤษภำคม 2558 โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี ้ 1) ระดับ ปฏิ บัติ ก ำร และ 2)
ระดับ อนุมัติ ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงำนมี ค วำมจ ำเป็ นให้
พนักงำนใช้ งำนในฟังก์ชนั่ อื่นเพิ่มเติมจำกคู่มือ จะต้ อง
มีกำรร้ องขอและพิจำรณำอนุมตั ิโดยผู้มีอำนำจเป็ นรำย
ไป
บริษัทกำหนดขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำน และปรับปรุงคูม่ ือ
กำรทำงำนแล้ วโดยเริ่มบังคับใช้ ในเดือนพฤษภำคม
2558

บริ ษั ท ได้ กำหนดกำรควบคุมกำรใช้ งำนบัญ ชีรำยชื่อ
ผู้ใ ช้ งำน (user account) และรหัส ผ่ ำ น (password)
ส ำหรั บ กำรก ำหนดให้ ผู้ ใช้ งำนแต่ ล ะรำยมี บั ญ ชี
ผู้ใช้ งำนของตนแล้ ว

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
งำนได้ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่ำน
สถำนที่ตงั ้ เครื่ อง server เครื่ องบันทึกเทปกล้ องวงจร
ปิ ด และอุป กรณ์ ข องบริ ษั ท ย่อยตัง้ อยู่บ ริ เวณชัน้ 2
และชัน้ 3 ซึ่งเป็ น สถำนที่โล่งแจ้ ง และไม่ได้ มีกำรปิ ด
กันกำรเข้
้
ำถึงทำงกำยภำพ

ข้ อเสนอแนะ
เข้ ำถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญำต
บริ ษั ทควรจัดสถำนที่ตงั ้ เครื่ อง Server และ CCTV ไว้
ในสถำนที่มิดชิดปลอดภัยจำกกำรเข้ ำถึงโดยผู้ที่ไม่ได้
รับ อนุญ ำต พร้ อมทัง้ กำหนดให้ มีสภำพแวดล้ อมกำร
ควบคุมที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะ
เกิ ด ขึ น้ กั บ อุ ป กรณ์ ได้ เช่ น กำรควบคุ ม ควำมเย็ น
ควำมชื ้น เป็ นต้ น

4.ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล

บริ ษัทมีกำรจัดทำเว็บ ไซต์ http://www.alt.co.th/ เพื่อ
เป็ นช่องทำงในกำรให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียรับทรำบข้ อมูลที่
ส ำคั ญ ของบริ ษั ท อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ยั ง ไม่ ไ ด้
นำเสนอข้ อมูลที่สำคัญไว้ บนเว็บไซต์อย่ำงเพียงพอ

บริ ษัทควรพิจำรณำให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญไว้
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในกำร
สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำย นอกจำกนี ้ ข้ อมูลบน
เว็บไซต์ควรมีกำรจัดทำทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ
ด้ วย

5.ระบบบริหำรโครงกำร

บริ ษั ท ไม่ตรวจสอบปริ มำณ FOC ที่ อยู่ในควำมดูแ ล บริ ษัทควรกำหนดระยะเวลำในกำรสอบทำนรำยกำร
ของ supplier ทัน ที ห ลัง supplier แจ้ งปริ ม ำณ FOC เบิ ก จ่ำ ยและปริ มำณ FOC คงเหลื ออย่ำ งสม่ ำ เสมอ
ณ สิ ้นเดือน
ประจำทุกเดือนและกำหนดให้ supplier แจ้ งปริ มำณ
สินค้ ำคงเหลือทุกครัง้ ที่มีรำยกำรเคลื่อนไหว
นอกจำกนี ค้ วรมี กำรเข้ ำ ตรวจนับ สิน ค้ ำคงเหลือและ
ตรวจสภำพสินค้ ำที่บ ริ ษั ทฝำกไว้ กับ supplier ทุกรำย
อย่ำงสม่ำเสมอ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจำเดือนของฝ่ ำย เพื่ อให้ ส ำมำรถน ำข้ อมูล ทำงกำรเงิน ประจำเดื อนไป บริ ษัทได้ มีกำรเริ่ มนำเสนอข้ อมูลทำงกำรเงิน แล้ ว โดย
บัญชี ยังขำดข้ อมูลเชิงวิเครำะห์เพื่ออธิบำยสำเหตุของ ใช้ ได้ โดยเกิดประโยชน์ สูงสุด ควรกำหนดวิธีกำรและ ในกำรน ำเสนอประกอบด้ ว ย กำรวิ เครำะห์ งบแสดง

6.ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริ ษั ท มี แ ผนกำรในกำร Renovate ส ำนัก งำน ซึ่งจะ
สร้ ำงห้ อง Server แล ะน ำ Server แล ะ CCTV ไป
จัดเก็บในห้ อง Server อย่ำงไรก็ตำม ปั จจุบนั บริ ษัทได้
ดำเนินกำรใช้ Partition กันเครื
้ ่ อง Server และติดป้ำย
บ่งชี ้อย่ำงชัดเจนแล้ ว เพื่อกันมิให้ บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
เข้ ำใกล้ บริเวณดังกล่ำว และมีกำรควบคุมอุณภูมิไม่ให้
Server ร้ อนเกินไปโดยกำรจัดวำง Server ใกล้ กับแอร์
ในส่วนของ CCTV ได้ มีกำรปิ ดหน้ ำจอและติดป้ำยบ่งชี ้
ชัดเจน เพื่อให้ ไม่ให้ ข้อมูลแพร่แบบสำธำรณะ
บริษัทได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญไว้ บนเว็ปไซต์ของ
บริ ษั ท เช่ น สำรจำกประธำนกรรมกำร นโยบำย
จรรยำบรรณ CSR โดยทำแล้ วเสร็ จในเดือนมกรำคม
2559 อย่ำ งไรก็ ดี ปั จ จุบัน เปิ ดเผยเป็ นภำษำอังกฤษ
เท่ำ นัน้ โดยข้ อมูล ภำษำไทยจะแล้ ว เสร็ จภำยในไตร
มำส 2 ปี 2559
บริ ษั ท บัน ทึกรำยกำรรับ และเบิก FOC ในระบบทัน ที่
หลังได้ รับแจ้ งจำก supplier และมีกำรสอบทำนยอด
คงเหลือในระบบกับsupplier ทุกเดือน
นอกจำกนีบ้ ริษัทมีกำรเข้ ำตรวจนับสินค้ ำคงเหลือและ
ตรวจสภำพสิ น ค้ ำ ที่ บ ริ ษั ท ฝำกไว้ กับ supplier อย่ำ ง
น้ อยปี ละ 2 ครัง้

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
ผลกำรดำเนินงำนที่แตกต่ำงไปจำกประมำณกำร และ รู ป แบบกำรวิ เครำะห์ ที่ เป็ นมำตรฐำน ส ำหรั บ กำร ฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน เบ็ ด เสร็ จ ข้ อ มูล
กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ของฐำนะกำรเงิ น เพื่ อ วิเครำะห์เปรี ยบเที ยบข้ อมูลในแต่ละช่วงเวลำ พร้ อม สถำนะงำนบริ กำรและก่อสร้ ำง โดยบริ ษัทเริ่มนำเสนอ
ประโยชน์ในกำรวำงแผนเพื่อบริหำรงำน
อธิบำยสำเหตุในกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เพื่อให้ ฝ่ำย ข้ อมูลในเดือนกุมภำพันธ์ 2559
บ ริ ห ำรได้ รั บ ท รำ บ ข้ อมู ล แ ล ะส ำเห ตุ ข องกำ ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่ำงครบถ้ วนเพียงพอ สำมำรถ
วำงแผนกำรดำเนินงำนได้ อย่ำงเหมำะสม

สรุ ปข้ อสังเกตที่อยู่ระหว่ างการดาเนินการแก้ ไขตามรายงานการประเมินระบบการกากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายใน
หัวข้ อที่ตรวจสอบ
1. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประเด็น
บริ ษั ทไม่มีกำรจัด ท ำแผนอัต รำกำลัง ท ำให้ ไม่ส ำมำรถ
จั ด หำพนั ก งำนหรื อ จั ด หำพนั ก งำนชั่ ว ครำว และ
เตรียมพร้ อมในกำรปฏิบตั ิงำนขัน้ พื ้นฐำน เพื่อให้ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ ทันตำมแผนงำน ส่งผลให้ กำรท ำงำนอำจ
ล่ำช้ ำและไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรพิ จ ำรณำให้ มี ก ำรวำงแผนอัต รำก ำลังของ
บริ ษั ท เป็ น ประจำทุก ปี เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มกำรสรรหำ
พนักงำนเพิ่ ม เติ ม ให้ มี ค วำมเหมำะสมกับ กลยุท ธ์ แ ละ
สอดคล้ องกับ แผนธุรกิ จกับ หรื อเป้ ำหมำยในแต่ล ะปี ที่
แตกต่ำ งกัน ไป เพื่ อให้ พ นักงำนสำมำรถปฏิบัติ งำนได้
ตำมแผนที่วำงไว้

2. ควำมครบถ้ ว นของกำรเปิ ด เผย จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นและ
ข้ อมูล ที่ ส ำคั ญ ในรำยงำนกำร คณะกรรมกำรชุด ต่ำงๆ ในระหว่ำงปี 2557 และ 2558
ประชุมของคณะกรรมกำร
พบว่ำบริ ษั ทมีกำรจัด ทำบัน ทึกรำยละเอียดกำรประชุม
ครบถ้ วนตำมหลัก กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ต ำมควร
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ยั ง พบข้ อสัง เกตที่ ค วรน ำไปพิ จ ำรณำ
ตัวอย่ำงเช่น ไม่พบกำรบันทึกรำยชื่อกรรมกำรที่ไม่ได้ เข้ ำ

บริ ษั ท ควรจั ด ท ำและจดบั น ทึ ก ข้ อมูล ที่ ส ำคั ญ ไว้ ใ น
รำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้ วนและทันต่อเวลำ ทังนี
้ ้
เพื่อแสดงให้ เห็นกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรว่ำ
ได้ มีกำรปฏิบัติในเรื่ องที่สำคัญ อย่ำงเหมำะสมครบถ้ วน
พร้ อมทั ง้ เป็ นกำรให้ ข้ อมู ล แก่ ผ้ ู มี ส่ ว น ได้ เสี ย เพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงเพียงพอ
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ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
บริ ษั ท ได้ มี ก ำรจัด ท ำแผนอัต รำก ำลังและกำรสรรหำ
ว่ำจ้ ำงแล้ ว โดยกำหนดให้ มีกำรจัดท ำแผนกำลังคนใน
เดื อ นพฤศจิ ก ำยนของทุ ก ปี โดยให้ หน่ ว ยงำนเป็ นผู้
วิเครำะห์ ภ ำระงำนทัง้ ในระดับ กลุ่มงำน / ฝ่ ำย / งำน /
พนักงำนเป็ นรำยบุคคล เพื่อประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำน
และทรำบถึ งปริ ม ำณงำนที่ ต้ องปฏิบัติ รวมถึ งกำรวำง
แผนกำรสรรหำ แผนประมำณ กำรงบประมำณ ที่
สอดคล้ องกับรำยกำรทรัพย์สินพื ้นฐำน
ฝ่ ำยบริหำรมีกำรอนุมตั ินโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 7/2558 และได้ เริ่มมีกำร
ปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยแล้ ว โดยมี ก ำรบั น ทึ ก รำยชื่ อ
กรรมกำรที่ไม่เข้ ำร่วมประชุมในรำยงำนกำรประชุม และ
ในหนังสือเชิญประชุมมีกำรระบุรำยละเอียดเหตุผลควำม
จำเป็ นในกำรทำรำยกำรสำหรับวำระที่เกี่ยวกับรำยกำร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

หัวข้ อที่ตรวจสอบ

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ร่ ว มประชุ ม ข้ อมูล ที่ ส่ ง ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ส ำหรับ วำระที่ เกี่ ยวกับ รำยกำรกับ บุค คลที่ เกี่ ยวโยงใน
หนังสือเชิญ ประชุม ไม่ได้ ระบุรำยละเอียดเหตุผ ลควำม
จำเป็ นในกำรทำรำยกำร หนังสือเชิญประชุมไม่ได้ บนั ทึก
หลักกำรและเหตุผล รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ข้ อดี ข้ อเสีย รวมถึงรำยงำนกำรประชุมบำงครัง้ ยังไม่มี
กำรลงนำมรับรองรำยงำน
3. ก ำ รค ว บ คุ ม ทั่ ว ไป ใน ระบ บ ยังไม่ได้ จดั ทำระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้ องกรณี มีโครงกำร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรขอให้ พัฒนำหรื อปรับปรุงแก้ ไขระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
พัฒ นำหรื อ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขโปรแกรม ซึ่ง อำจท ำให้ ก ำร ถู ก จั ด ท ำได้ ถู ก ต้ องและเหมำะสม ควรก ำหนดเป็ น
พัฒนำหรื อปรับปรุงไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง และอำจ ขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิงำนที่ชดั เจน
ไมได้ บนั ทึกข้ อมูลที่สำคัญ
พนักงำนไม่ได้ ป ฏิบัติ ตำมนโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัย
ของข้ อมูล ในคอมพิ ว เตอร์ โดยพนั ก งำนมิ ได้ Log off
คอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้ งำนหรื อไม่ได้ นั่งอยู่ที่ โต๊ ะทำงำน
จึ ง มี ค วำมเสี่ ย งที่ ข้ อมูล จะถู ก เข้ ำถึ ง โดยบุ ค คลที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ อง
KPI ของฝ่ ำยเทคโนโลยี ส ำรสนเทศไม่เพี ยงพอที่ จ ะวัด
ประสิทธิภำพกำรทำงำนโดยรวมของฝ่ ำยได้ ซึง่ อำจทำให้
ไม่ ส ำมำรถบอกได้ ว่ ำ กำรท ำงำนของแผนกนั น้ ๆมี
ประสิทธิภำพเพียงพอ และไม่ทรำบข้ อบกพร่องจำกกำร
ท ำงำนที่ ไม่บ รรลุเป้ ำ หมำยจนไม่ได้ รับ กำรแก้ ไขอย่ำ ง
ทันท่วงที

ผลการปรับปรุ งแก้ ไข
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงเรียบร้ อยแล้ ว

บริ ษั ทจัดทำระเบียบปฏิบัติและนำเข้ ำระบบ ISO:9001
โดยขัน้ ตอนกำรปฏิบัติจะมีกำรระบุผ้ ขู อให้ พฒ
ั นำระบบ
ผู้มีอำนำจอนุมัติ แผนกำรพัฒ นำ ผู้สอบทำนแผน และ
กำรจัด เก็ บ ข้ อมูล อย่ ำ งชั ด เจน โดยบริ ษั ท ได้ จัด ท ำ
ระเบียบปฏิบตั ิเรียบร้ อยแล้ ว
เน้ นยำ้ ให้ มีกำร Log off คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ ใช้ งำน และ บริ ษัทได้ กำหนดเวลำในกำรพักหน้ ำจอคอมพิวเตอร์ ทุก
เพิ่ ม กำรควบ คุ ม โดยก ำหนดเวลำในกำรพั ก หน้ ำ เครื่องแล้ ว
จอ ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เพื่ อ เป็ น ก ำ ร Log off อั ต โน มั ติ
นอกจำกนี ้ ควรกำหนดผู้มีหน้ ำที่ แ ก้ ไขเวลำดังกล่ำ วได้
เฉพำะ Admin IT เพื่อป้องกันกำรแก้ ไขจำกผู้ใช้ งำน
บริ ษั ท ควรก ำหนดตัว ชี ว้ ัด ผลกำรปฏิ บัติ งำนของฝ่ ำย ฝ่ ำยเทคโนโลยี ส ำรสนเทศได้ จั ด ท ำตั ว ชี ว้ ั ด ผลกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ ครอบคลุมกระบวนกำรทำงำนที่ ปฏิบตั ิงำน และได้ รับกำรสอบทำนโดยผู้บริหำรเรียบร้ อย
สำคัญให้ ครบถ้ วนและสำมำรถนำไปวัดผลได้ จริง และให้ แล้ ว
มีก ำรรำยงำนกำรวัด ผลกำรปฏิ บัติ งำนดังกล่ำ วอย่ำ ง
สม่ำเสมอ
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บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไพร้ ซ์วอเตอร์ เฮ้ ำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ประเมินระบบควบคุมภำยในทำงบัญชีของบริ ษัทจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด 31
ธันวำคม 2557 ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 22 ตุลำคม 2558 โดยได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2558 และได้ ติดตำมกำรแก้ ไข
ข้ อสังเกตดังกล่ำวซึง่ ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559 โดยสรุปได้ วำ่ กลุม่ บริ ษัทมีกำรดำเนินกำรแก้ ไขประเด็นต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้ ว และไม่
มีประเด็นที่ตรวจพบเพิ่มเติมจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2558 สำหรับข้ อสังเกตที่ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2557 และกำร
ปรับปรุงแก้ ไขจำกกลุม่ บริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้

ประเด็นที่ตรวจพบ
1. วงจรรำยได้
1.1 กำรให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำ (Credit limit)
กำรกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำยเป็ นกำรควบคุมภำยใน
เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในเรื่องกำรเก็บเงินจำกลูกค้ ำ
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของกลุม่ บริษัทพบว่ำกลุม่ บริษัท
มีกำรอนุมัติรำยกำรขำยในแต่ละรำยกำรก่อนนำเสนอรำคำขำยต่อ
ลูก ค้ ำ อย่ ำ งไรก็ ต ำมกลุ่ม บริ ษั ท ยัง ไม่ มี แ นวทำงที่ ชัด เจนในกำร
พิจำรณำกำรให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย ซึ่งจะเป็ นเครื่อ งมือที่
ช่วยให้ กำรพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำรขำยมีประสิทธิภำพสูงขึ ้น
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หำกกลุ่มบริ ษัทมิได้ กำหนดให้ มีวงเงินสินเชื่อสำหรับกำรขำยสินค้ ำ
ให้ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย อำจส่งผลต่อกำรควบคุมปริมำณหนี ้ของลูกค้ ำแต่
ละรำย และอำจส่งผลกระทบต่อกำรชำระเงินของลูกหนี ้ทำให้ เกิดลูกหนี ้
ที่ค้ำงชำระนำน ซึง่ เป็ นข้ อบ่งชี ้ของกำรเกิดหนี ้สูญในอนำคต
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ำรก ำหนดให้ แ ผนกที่ เกี่ ย วข้ อ งพิ จ ำรณำและ
กำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่ละรำยร่วมกัน โดยประเมินจำกข้ อมูล
ลูกค้ ำ ฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องลูกหนี ้แต่ละ
รำย และนำเสนอต่อผู้บริ หำรเพื่ออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ และบันทึกวงเงิน
สินเชื่อในฐำนข้ อมูลลูกค้ ำในระบบเพื่อป้องกัน กำรขำยเกิน กว่ำ วงเงิน
สินเชื่อที่กำหนด

เดิมกำรให้ วงเงินสินเชื่อแก่ลกู ค้ ำ ทำงบริษัทจะพิจำรณำออกเป็ น 2 กลุม่
1.กลุ่มลูกค้ ำ รำยใหญ่ ซึ่งมี ควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ ำนกำรเงิน บริ ษั ท จึงไม่ได้
จำกัดวงเงินสินเชื่อในกำรขำย ในส่วนของกำรอนุมตั ิขำยก่อนนำเสนอรำคำ
ขำยแก่ลกู ค้ ำกลุ่มนี ้ จะทำเฉพำะกรณีที่ลกู ค้ ำมีกำรกำหนดรำคำกลำงมำอยู่
แล้ ว ซึ่งบริ ษัทสำมำรถสอบทำนรำคำกลำงที่ได้ รับกับฐำนข้ อมูลรำคำต้ นทุน
สินค้ ำของบริ ษัท รวมถึงกำรพิจำรณำโอกำสทำงธุรกิจ เพื่ อพิจำรณำอนุมัติ
กำรขำยสินค้ ำและแจ้ งกลับลูกค้ ำว่ำจะรับงำนหรื อไม่ จำกนันจึ
้ งเข้ ำสู่ขนตอน
ั้
ในกำรจัดเตรียมเอกสำรเพื่อนำเสนอรำคำอย่ำงเป็ นทำงกำรแก่ลกู ค้ ำต่อไป
2.กลุม่ ลูกค้ ำทัว่ ไป ที่นอกเหนือจำกกลุม่ ที่1 ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำใหม่ บริษัท
จะสอบทำนข้ อมูลจำกพันธมิตรของบริษัท พร้ อมขอข้ อมูลของบริษัทเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำ สำหรับลูกค้ ำเดิมบริษัทจะพิจำรณำจำกประวัติกำร
จ่ำยเงินเป็ นหลัก
อย่ำ งไรก็ ดี ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษั ท ได้ มี กำรจัด ท ำนโยบำยกำรก ำหนดวงเงิน
สินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแล้ ว โดยกำหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนมกรำคม 2558
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ซึ่งตำมนโยบำยดังกล่ำว บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ แผนกที่เกี่ยวข้ องซึ่งได้ แก่
ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด และฝ่ ำยกำรเงิน พิจำรณำและกำหนดวงเงินสินเชื่อ
แก่ ลูกค้ ำ แต่ล ะรำยร่ ว มกัน โดยประเมิ น จำกข้ อ มูล ประวัติ , ลัก ษณะกำร
ประกอบธุรกิจ, ฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ของลูกหนี ้แต่
ละรำย และน ำเสนอต่อผู้บริ ห ำรเพื่ออนุมัติ วงเงิน สิน เชื่อ และบัน ทึกวงเงิน
สินเชื่อในฐำนข้ อมูลลูกค้ ำในระบบเพื่อป้องกันกำรขำยเกินกว่ำวงเงินสินเชื่อที่
กำหนด กรณีเกินจำกวงเงินสินเชื่อที่ให้ ไว้ ระบบจะแจ้ งเตือนตังแต่
้ ขนตอนกำร
ั้
ออก Quotation ซึ่งจะต้ องดำเนินกำรขออนุมตั ิวงเงินใหม่ โดยส่งให้ ฝ่ำยขำย
และกำรตลำด ฝ่ ำยกำรเงินและผู้บริหำร พิจำรณำทุกครัง้
1.2 กำรกำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
มู ล ค่ ำ ของลู ก หนี ท้ ี่ แ สดงในงบกำรเงิ น อำจจะแสดงสู ง เกิ น ไป เนื่ องจำกลูกค้ ำของบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ เป็ น ผู้ให้ บ ริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมซึ่งมี
กลุ่มบริ ษัทไม่มีหลักเกณฑ์หรื อนโยบำยเพื่อพิจำรณำควำม เนื่องจำกค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ไม่เหมำะสม อีกทังยั
้ งส่งผลให้ ฐำนะกำรเงินมัน่ คง แต่มีขนตอนเอกสำรและต้
ั้
องใช้ ระยะเวลำในกำรตรวจรับ
เพียงพอของค่ำเผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญ ของลูกหนี ้ เช่น ลูกหนีท้ ี่ ค ง กลุ่มบริ ษัทเสียผลประโยชน์เนื่องจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บหนีไ้ ด้ หรื อ มอบงำน ซึง่ ในอดีตที่ผ่ำนมำก็ไม่เคยมีหนี ้เสียจำกกลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำว สำหรับ
ค้ ำงอยูเ่ ป็ นเวลำนำน
เรียกเก็บหนี ้ได้ ไม่ครบถ้ วน
นโยบำยกำรตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในอดีต ทำงบริ ษัทจะพิจำรณำ
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ นโยบำยกำรบัญ ชี กำรตังส
้ ำรองสำหรับลูกค้ ำที่มีอำยุเกิน 365 วัน ในอัตรำร้ อยละ 100 ยกเว้ น
เกี่ยวกับ กำรพิจำรณำค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ของลูกหนี แ้ ต่ละประเภท ลูกค้ ำรำยใหญ่ที่ยงั คงมีรำยกำรค้ ำต่อเนื่อง จะยังคงไม่ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะ
รวมทังมี
้ กำรกำหนดกระบวนกำรในกำรประเมินกำรเก็บเงินของลูกหนี ้ที่ สูญแม้ จะมีอำยุลกู หนี ้เกิน 365 วัน เนื่องจำกเป็ นผลมำจำกลักษณะของงำน
ค้ ำงนำนโดยผู้ที่รับผิดชอบอย่ำงเป็ นขันตอน
้
อย่ำงไรก็ดี เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนและสอดคล้ องกับลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของแต่ละบริ ษัทในกลุม่ บริ ษัทจึงได้ มีกำรกำหนดนโยบำยบัญชีในเรื่อง
กำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนีแ้ ต่ละประเภท และ นโยบำยในกำร
เรี ยกเก็บ เงิน จำกลูกหนี แ้ ล้ ว โดยกำหนดให้ มีผ ลบังคับ ใช้ ตัง้ แต่ 1มกรำคม
2558
1.3 กำรสอบทำนขันควำมส
้
ำเร็จของงำนในกำรปิ ดงวดบัญชี
เนื่องจำกข้ อมูล ที่ใช้ ในกำรคำนวณขัน้ ควำมสำเร็ จของงำน รำยได้ เดิมฝ่ ำยบริหำรโครงกำร ซึง่ เป็ นผู้ควบคุมโครงกำรจะเป็ นผู้นำส่งข้ อมูลให้ ฝ่ำย
กลุ่มบริ ษัทมีกำรรับรู้รำยได้ จำกกำรก่ อสร้ ำง โดยรำยได้ ค่ำ และต้ น ทุน ค่อนข้ ำงซับ ซ้ อน หำกแผนก Data support มิได้ ต รวจสอบ Data Support เพื่ อ จัด ท ำฐำนข้ อ มูล กลำง และฝ่ ำยบัญ ชีจ ะใช้ ฐ ำนข้ อ มูล
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ก่ อ สร้ ำงและต้ นทุ น ค่ ำ ก่ อ สร้ ำงรั บ รู้ ด้ วยวิ ธี อ้ ำงอิ ง กั บ ขั น้
ควำมส ำเร็ จของงำน ซึ่งวัด จำกกำรส ำรวจอัต รำส่ว นของงำน
ก่ อ สร้ ำงที่ ท ำเสร็ จ กั บ งำนก่ อ สร้ ำงทั ง้ หมดตำมสัญ ญำโดย
พิจำรณำจำกกำรสำรวจทำงกำยภำพโดยวิศวกรร่วมกับลูกค้ ำ
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ แผนกบัญ ชีนำข้ อมูล ที่ ได้ รับ กำร
ตรวจสอบจำกแผนก Data support ในส่วนของรำยได้ ต้ น ทุน
และขัน้ ควำมส ำเร็ จของงำน เพื่อใช้ ในกำรค ำนวณรำยได้ แ ละ
ต้ นทุนที่รับ รู้ในแต่ละงวดบัญ ชี และหำกแผนกบัญ ชีมีข้อสงสัย
จำกข้ อ มูล ที่ ได้ รั บ จะสอบถำมแผนก Data support เป็ นรำย
โครงกำรเพื่ อปิ ด บัญ ชี โดยตำมกระบวนกำรท ำงำนของบริ ษั ท
แผนก Data support ไม่จำเป็ น ต้ องตรวจสอบกระดำษท ำกำร
ของแผนกบัญชีหลังจำกที่ได้ สง่ ข้ อมูลที่ตรวจสอบให้
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ข้ อมูล ที่ แผนกบัญ ชีใช้ ในกำรคำนวณ อำจส่งผลให้ ข้ อมูล ที่ น ำมำใช้ มี ดังกล่ำวไปใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินได้ เลย
ควำมคลำดเคลื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ รำยได้ แ ละต้ น ทุน ที่ รับ รู้ ในงบ ปั จจุบนั ทำงบริษัท ได้ กำหนดให้ มีขนตอนกำรสอบทำนจำก
ั้
กำรเงินในแต่ละงวด
1. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยโครงกำรซึง่ เป็ นผู้ควบคุมโครงกำรทังหมด
้
กลุ่มบริ ษั ทควรจัดให้ มีกำรตรวจสอบข้ อมูลที่ ใช้ ในกำรคำนวณกำร
2. ผู้จดั กำรฝ่ ำยData Support ซึ่งเป็ นหน่วยจัดเก็บข้ อมูลกลำง และ
รับรู้รำยได้ ที่จดั เตรี ยมโดยแผนกบัญชี โดยส่งกระดำษทำกำรให้ แผนกที่
ข้ อมู ล ทุ ก อย่ ำ งที่ บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ โครงกำรจะถู ก ส่ ง มำเก็ บ ที่
เกี่ยวข้ องทังหมดรวมถึ
้
งแผนก Data support และผู้ควบคุมโครงกำรเพื่อ
หน่วยงำนนี ้
ยืนยันขันควำมส
้
ำเร็จของงำนเพื่อเป็ นหลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชี
3. สมุห์บญ
ั ชีจะนำข้ อมูลที่ได้ มีวิเครำะห์ รวมทังกำรทดสอบข้
้
อมูล
ที่มำของรำยกำรต่ำงๆ และผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีจะทำกำรสอบทำน
ข้ อมูลอีกกับผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ หำรโครงกำรอีกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่ำ
ข้ อมูลที่ได้ รับมำนันถู
้ กต้ อง
ทังนี
้ ้ ก่อนกำรบันทึกบัญชีจะมีกำรสอบทำนขันสุ
้ ดท้ ำยอีกครัง้ จำกทัง้ 3 ฝ่ ำย
โดยฝ่ ำยบัญ ชีจะส่งกระดำษทำกำรให้ ฝ่ำยบริ ห ำรโครงกำร และฝ่ ำย Data
Support เพื่อสอบทำนและยืนยันขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน ก่อนที่จะนำข้ อมูล
ไปใช้ ในกำรบันทึกบัญชี
1.4 กำรรับรู้รำยได้ ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
เนื่องจำกกำรบัน ทึกบัญ ชีของสัญ ญำเช่ำ กำรเงินแตกต่ำ งจำกกำร เดิมบริษัทได้ มีกำรพิจำรณำสัญญำเช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงดังกล่ำว
กลุ่มบริ ษัทมีกำรจัดทำสัญญำเช่ำ โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำ บัน ทึกบัญ ชีข องสัญ ญำเช่ำด ำเนิ นงำน หำกกลุ่มบริ ษั ทไม่มีกำรจัด ท ำ แต่มิ ได้ จัด ท ำเป็ น กระดำษท ำกำรวิ เครำะห์ สัญ ญำไว้ เนื่ องจำกในอดี ต มี
แสงกับลูกค้ ำในระหว่ำงปี จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน กระดำษทำกำรเพื่อทดสอบว่ำสัญญำเช่ำระยะยำว อำจทำให้ กลุม่ บริษัท รำยกำรค่อนข้ ำงน้ อยมำก
ของกลุ่มบริ ษัทพบว่ำกลุ่มบริ ษั ทไม่ได้ จัดท ำกระดำษท ำกำรใน จัดประเภทของสัญญำเช่ำผิดประเภท ส่งผลให้ กำรบันทึกบัญชีไม่เป็ นไป อย่ำ งไรก็ ต ำมตัง้ แต่เดื อนมี น ำคม 2558 บริ ษั ท ได้ จัด ท ำกระดำษท ำกำร
กำรทดสอบว่ำกำรสัญญำเช่ำระยะยำวดังกล่ำวเป็ นสัญญำเช่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
วิเครำะห์และคำนวณ รำยกำรต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนบัญ ชี เรื่ องสัญ ญำเช่ำ
ทำงกำรเงินหรือสัญญำเช่ำดำเนินงำน
กลุม่ บริษัทควรจัดให้ มีกำรจัดทำกระดำษทำกำรเพื่อทดสอบสัญญำเช่ำ โดยวิเครำะห์แยกเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ระยะยำวว่ ำ ควรจั ด ประเภทเป็ นสั ญ ญำเช่ ำ กำรเงิ น หรื อ สั ญ ญำเช่ ำ
ดำเนินงำนตำมเงื่อนไขตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญำเช่ำ
เพื่อให้ มั่นใจว่ำกำรจัดประเภทสัญญำเช่ำและกำรบันทึกบัญชีเป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี
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2. วงจรสินทรัพย์ ถาวร
2.1 กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรตรวจนับและระบุหมำยเลขกำกับ
สินทรัพย์ถำวร
จำกกำรตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ถำวรพบว่ำกลุม่ บริ ษัทได้ มี
กำรกำหนดเลขที่ ข องทรั พ ย์ สิน แต่ล ะชิน้ ในทะเบี ยนสิ น ทรั พ ย์
ถำวรโดยไม่มี ก ำรซ ำ้ กัน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรระบุ ตัว ตนของ
ทรัพย์สินนัน้ อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำเลขที่กำหนดของทรัพย์สินนัน้ มี
เพี ยงแผนกบัญ ชีแ ผนกเดี ยวที่ ใ ช้ แ ละรับ รู้ โดยแผนกอื่น ที่ เป็ น
ผู้ดแู ลทรัพย์สินโดยตรงไม่ได้ ใช้ เลขระบุทรัพย์สินชุดเดียวกัน ซึ่ง
จำกข้ อมูล ที่ แ ต่ ล ะแผนกใช้ ไม่ ต รงกั น และประกอบกั บ ที่ ตั ว
ทรัพย์สินแต่ละชิน้ นัน้ ไม่ได้ มีกำรติดรหัสเพื่อใช้ ระบุว่ำทรัพย์สิน
นันคื
้ อทรัพย์สินชิ ้นใดทำให้ ยำกต่อกำรตรวจนับและระบุทรัพย์สิน
แต่ละชิ ้น

ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของผู้บริ หาร

สิ น ทรั พ ย์ ถ ำวรโดยเฉพำะรำยกำรที่ ส ำมำรถเคลื่ อ นย้ ำ ยได้ ง่ำ ย
อำจจะมีกำรสูญหำยหรื อชำรุดเกิดขึน้ อีกทังสิ
้ นทรัพย์ถำวรนัน้ ยำกที่จะ
ระบุถึงควำมมีตัวตนได้ และกำรควบคุมสิน ทรัพย์ ถำวรท ำได้ ยำก เช่น
กรณีจะตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ อำจมีกำรตัดจำหน่ำยผิดรำยกำรได้
กลุ่มบริ ษัทควรดำเนินกำรให้ มีกำรควบคุมสินทรัพย์ให้ เป็ นไปอย่ำง
เป็ นมำตรฐำน โดยกำรร่วมมือของแผนกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีควำมเข้ ำใจ
ตรงกัน เช่น มีก ำรระบุเลขที่ ข องทรัพ ย์ สิ น แต่ล ะรำยกำรให้ ต รงกับ ใน
ทะเบียนสินทรัพย์ถำวร เพื่อให้ งำ่ ยต่อกำรควบคุมและตรวจนับ อีกทังยั
้ ง
สำมำรถระบุและทรำบผลกระทบทำงบัญ ชีได้ ทันทีในกรณี ที่ สินทรัพย์
ถำวรนันสู
้ ญหำยหรือเสียหำย นอกจำกนี ้ควรดำเนินกำรให้ มีกำรติดเลขที่
ตำมป้ำยของทรัพย์สิน แต่ล ะชิน้ ด้ วย เพื่อให้ ง่ำยต่อกำรควบคุม อีกทัง้
บริษัทควรจัดให้ มีขนั ้ ตอนกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวรทังหมดของบริ
้
ษัท
เป็ นประจำอย่ำงน้ อยปี ละหนึ่งครัง้

การตรวจนับสินทรัพย์
กลุม่ บริษัทได้ มีกำรติดรหัสทีต่ วั ทรัพย์สนิ ให้ ตรงตำมทะเบียนสินทรัพย์ถำวร
แล้ วและได้ มีกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถำวรเพื่อให้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สินทรัพย์แต่ละรำยกำร 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะอยูท่ ี่ฝ่ำยบัญชี เพื่อใช้ ในกำร
สอบทำน ทังนี
้ ้ บริษัทได้ กำหนดให้ มีกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวรปี ละ 1 ครัง้
โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม 2558 โดยจำกำรตรวจนับครัง้
ล่ำสุดพบว่ำมีทรัพย์สินทีต่ รวจไม่พบรวมมูลค่ำทังสิ
้ ้น 0.66 ล้ ำนบำท
ซึง่ ผู้บริหำรได้ ทำกำรอนุมตั ิให้ ตดั จำหน่ำยออกจำกบัญชีแล้ ว

3 วงจรสินค้ าคงเหลือ
3.1 กำรกำหนดนโยบำยกำรตังค่
้ ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินค้ ำคงเหลือ
มูลค่ำของสินค้ ำคงเหลือที่แสดงในงบกำรเงินอำจจะแสดงสูงเกินไป
กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี ห ลั ก เกณ ฑ์ ห รื อ นโยบำยที่ ชั ด เจนเพื่ อ เนื่ องจำกค่ำเผื่ อกำรด้ อยค่ำของสิน ค้ ำคงเหลือไม่เหมำะสม อีกทัง้ ยัง
พิจำรณำควำมเพียงพอของค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินค้ ำคงเหลือ ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทเสียผลประโยชน์เนื่องจำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยเพิ่มเติมในกำร
เช่น สินค้ ำคงเหลือที่ค้ำงอยู่เป็ นเวลำนำน และสินค้ ำที่มลู ค่ำต่ำ เก็บรักษำสินค้ ำคงเหลือที่ค้ำงอยูเ่ ป็ นเวลำนำน
กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับ
กลุ่ม บริ ษั ท ควรมี ก ำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ นโยบำยกำรบัญ ชี
เกี่ยวกับกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของสินค้ ำคงเหลือแต่ละประเภท
รวมทัง้ มีกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรประเมินกำรลดปริ มำณสินค้ ำ
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การควบคุมสินทรัพย์
กำรควบคุมสินทรัพย์ มอบหมำยให้ 3ฝ่ ำย เป็ นผู้รับผิดชอบดังนี ้
1. งำนธุรกำรในสังกัดฝ่ ำยบุคคลฯ ดูแลครุภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้ สำนักงำน
2. ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT-Information technology) ดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3. ฝ่ ำยกำรผลิต หรือฝ่ ำยบริหำรโครงกำร ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ชำ่ ง
เดิมบริ ษัทมีกำรพิจำรณำกำรค่ำเผื่อ มูลค่ำลดลงของสินค้ ำคงเหลือ สำหรับ
สินค้ ำคงเหลือที่มีอำยุเกิน 1 ปี ขึน้ ไป และจะสำรองร้ อยละ 20 ต่อปี จนครบ
มูลค่ำทรัพย์สิน
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษั ทได้ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของ
สิน ค้ ำคงเหลือแต่ล ะประเภทแล้ ว โดยเริ่ มมี ผ ลบังคับ ใช้ ตัง้ แต่ 1 มกรำคม
2558 และได้ มีกำรกำหนดกระบวนกำรในกำรพิจำรณำลดปริ มำณสินค้ ำ
คงเหลือที่ค้ำงนำนแล้ ว โดยกำหนดให้ ฝ่ำยขำยและกำรตลำด และฝ่ ำยจัดซื ้อ

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ
คงเหลือที่ค้ำงนำนโดยผู้ที่รับผิดชอบอย่ำงเป็ นขันตอน
้

4 วงจรอื่น ๆ
4.1 กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
สัญญำเงินกู้ยืม (Debt covenant)
สัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน มีกำรกำหนด
เงื่ อ นไขให้ กลุ่ ม บริ ษั ท รั ก ษำอั ต รำส่ ว นทำงกำรเงิ น (Debt
Covenants) เพื่อจำกัด ขอบเขตของกำรด ำเนิ น กำรต่ำง ๆ ที่ จะ
ส่งผลต่อควำมเสี่ยงแก่สถำบันกำรเงิน
จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษัทพบว่ำ
กลุม่ บริ ษัทไม่ได้ จดั ทำกระดำษทำกำรเพื่อทดสอบว่ำมีกำรทำผิด
เงื่อนไขที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำเงินกู้ยืมหรือไม่

หำกกลุ่ม บริ ษั ท มิ ได้ ท ดสอบกำรรั ก ษำอัต รำส่ว นทำงกำรเงิน เป็ น
ประจำ อำจทำให้ บริ ษัทปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญ ญำเงิ นกู้ยืมซึ่งมีผลทำให้
กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ผิดนัดชำระหนี ้ และสถำบันกำรเงินมีสิทธิเรี ยกให้ ชำระ
เงิน กู้ยืมระยะยำวได้ ทันที หำกมีกำรเรี ยกชำระเงิน กู้ยืมระยะยำวอำจ
ส่งผลต่อสภำพคล่องของกลุม่ บริษัทในกำรดำเนินธุรกิจ
กลุ่มบริ ษั ท ควรมีกำรจัด ท ำกระดำษท ำกำรเพื่ อทดสอบกำรรักษำ
อัต รำส่ว นทำงกำรเงิน และเงื่ อ นไขอื่ น ในสัญ ญำเงิน กู้ ยื ม อย่ำ งน้ อ ย
ไตรมำสละหนึ่ งครัง้ เพื่ อ ป้ อ งกัน กำรท ำผิ ด เงื่อ นไขที่ ได้ ก ำหนดไว้ ใ น
สัญญำเงินกู้ยืม หำกพบว่ำมีโอกำสที่กลุ่มบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เงื่อนไขดังกล่ำว กลุ่มบริ ษัท ควรมีกำรเจรจำกับสถำบัน กำรเงิน เพื่อขอ
เอกสำรกำรยกเว้ นกำรเรี ยกคืนเงินกู้ยืมในงวดนัน้ ๆ ก่อนกำรปฏิบัติผิด
เงื่อนไขเกิดขึ ้น
4.2 กำรวำงระบบบัญชีของบริษัทในกลุม่ ให้ เป็ นแบบแผนเดียวกัน
ระบบข้ อมูลสำรสนเทศบัญชี และผังบัญชีที่แตกต่ำงกัน อำจส่งผลให้
จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ของบริ ษั ท พบว่ำ บริ ษั ท และ เกิ ดข้ อผิ ด พลำดในกำรจัด ท ำงบกำรเงิน รวม ท ำให้ ต้ องใช้ เวลำในกำร
บริ ษั ท ย่ อ ยใช้ ระบบข้ อมูล สำรสนเทศบั ญ ชี และผั ง บั ญ ชี ที่ แก้ ไขเพิ่ม เติ ม อีกทัง้ กำรที่ พนักงำนบัญ ชีข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อยมี
แตกต่ำงกัน อีกทังบริ
้ ษัทมีเวลำจำกัดในกำรอธิบำยวิธีกำรกรอก ควำมเข้ ำใจในกำรกรอกหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมในกระดำษทำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมกระดำษทำกำรที่ออกแบบโดย กำรไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อควำมล่ำช้ ำของกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
บริ ษั ท ให้ แ ก่พ นัก งำนบัญ ชีข องบริ ษั ท ย่อย ส่งผลให้ เกิ ด ควำม ซึ่งควำมล่ำช้ ำดังกล่ำวอำจส่งผลให้ กำรที่ผ้ ูบริ หำรนำข้ อมูลทำงกำรเงิน
เข้ ำใจที่ไม่ต รงกัน ระหว่ำ งพนักงำนบัญ ชีข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ไปวิเครำะห์เพื่อตัดสินใจมีควำมล่ำช้ ำอีกด้ วย
ย่อยเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
กลุ่มบริ ษัทควรมีกำรวำงระบบข้ อมูลสำรสนเทศบัญชี และผังบัญ ชี
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ความคิดเห็นของผู้บริ หาร
และคลังสิน ค้ ำ เป็ น ผู้รับ ผิด ชอบ โดยฝ่ ำยคลังสิน ค้ ำจะแจ้ งสิน ค้ ำ ที่ล้ำ สมัย
หรือค้ ำงนำนๆที่ทำงบัญชีได้ แจ้ งให้ ทรำบ ให้ กบั ฝ่ ำยจัดซื ้อหำรำคำตลำดของ
สินค้ ำ แล้ วส่งข้ อมูลให้ ฝ่ำยขำยและกำรตลำดเพื่อขำยให้ กบั ลูกค้ ำต่อไป
กลุ่มบริ ษั ทได้ มีกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรเพื่อทดสอบกำรรักษำอัต รำส่ว น
ทำงกำรเงิน และเงื่อนไขในสัญ ญำกู้ยืม เงิน แล้ ว โดยเริ่ ม ตัง้ แต่งบกำรเงิน
สำหรับ งวดสิน้ สุด 30 มิถุน ำยน 2558 และกำหนดให้ ผ้ ูจัดกำรฝ่ ำยกำรเงิน
เป็ นผู้สอบทำนเงื่อนไขต่ำง ๆ ในทุกไตรมำส และดำเนินกำรเจรจำกับสถำบัน
กำรเงินในกรณีที่กลุ่มบริ ษัทอำจไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดได้
เพื่อขยำยหรือผ่อนปรนเงื่อนไขเฉพำะกรณี

ที่ผ่ำนมำบริ ษั ทในกลุ่มซึ่งได้ แก่ ALT, GTS และ IH มีกำรใช้ รหัส บัญ ชีแบบ
เดี ยวกัน แล้ ว ส ำหรับ I21 และ INN นัน้ ยังมิได้ มีกำรปรับ รหัส บัญ ชีให้ เป็ น
เหมือน 3 บริ ษั ทข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ทำงบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำร
สอบทำนกำรบันทึกรำยกำรบัญชีของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม ก่อนที่จะบันทึกลง
ในงบทดรองของแต่ละบริ ษั ท และมีกำรจัดทำแบบฟอร์ มมำตรฐำนสำหรับ
กรอกงบกำรเงิน ของบริ ษั ท ในกลุ่ม ซึ่งผู้ ช่ว ยผู้จัด กำรฝ่ ำยบัญ ชี จ ะน ำงบ
ทดลองของแต่ล ะบริ ษั ทมำกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มมำตรฐำน และส่งให้
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีสอบทำนและจัดทำงบกำรเงินรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบและข้ อเสนอแนะ

ให้ เหมื อ นกัน ทุก บริ ษั ท และจัด อบรมพนัก งำนบัญ ชี เพื่ อ ให้ เข้ ำ ใจถึ ง
วิธีกำรกรอกหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงินรวมในกระดำษทำกำร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพและลดระยะเวลำในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
4.3 กำรเก็บรักษำสัญญำที่สำคัญ
หำกรำยกำรสัญ ญำที่ เก็ บ โดยส่ว นกลำงไม่ค รบถ้ ว น อำจส่งผลให้
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำสัญญำต่ำงๆ ที่ลงนำมโดยผู้บริ หำร แผนกบัญ ชีไม่ได้ อ่ำนสัญ ญำที่สำคัญ บำงฉบับ ส่งผลให้ มีค วำมเข้ ำใจ
และมีผลทำงกฎหมำยกับบริ ษัท ได้ รับกำรเก็ บรวบรวมไว้ แต่ละ คลำดเคลื่อนในเนือ้ หำสำระของรำยกำรที่เกิดขึน้ และกระทบต่อวิธีกำร
แผนกที่ เ กี่ ย วข้ อง โดยทะเบี ย นสั ญ ญ ำที่ เ ก็ บ รวบรวมโดย ลงบัญชี
ส่วนกลำงของบริ ษั ทไม่ได้ บัน ทึกสัญ ญำบำงสัญ ญำที่มีกำรลง
กลุ่มบริ ษั ทควรจัด ให้ มีผ้ ูรับ ผิดชอบในกำรเก็ บรักษำสัญ ญำตัวจริ ง
นำมโดยผู้บริหำร และมีผลต่อกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชี
ทังหมด
้
รวมถึงจัดทำทะเบียนสัญญำเพื่อรวบรวมรำยกำรสัญญำที่ได้ ลง
นำมโดยผู้มีอำนำจอนุมตั ิของกลุ่มบริ ษัทและมี ผลผูกพันต่อกลุ่มบริ ษัท
อย่ำ งครบถ้ ว น และส่งทะเบี ย นสัญ ญำเพื่ อ ให้ แ ผนกบัญ ชี พิ จำรณำ
รำยกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบันทึกบัญชี

ความคิดเห็นของผู้บริ หาร
กำรอบรมขัน้ ตอนกำรปฏิ บัติ ดังกล่ ำ วและเริ่ ม น ำไปปฏิ บัติ แ ล้ ว ตัง้ แต่ ง บ
กำรเงิน ส ำหรับ งวดสิ น้ สุด 30 มิ ถุน ำยน 2558 เพื่ อให้ แ ต่ล ะบริ ษั ท ในกลุ่ม
สำมำรถกรอกข้ อมูลในงบกำรเงินรวมได้ ถกู ต้ องและทันเวลำ
เดิ ม บริ ษั ท ก ำหนดให้ ฝ่ ำยต่ำ งๆ สำมำรถจัด ท ำสัญ ญำที่ เกี่ ยวข้ องกับ กำร
ปฏิบัติ งำนได้ เองและน ำส่งให้ ฝ่ ำย Data Support เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบในกำร
จัดเก็บ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ กำหนดให้ ฝ่ำยกฎหมำยเป็ นผู้ออกสัญญำและเลขที่สญ
ั ญำ
โดยจะมีกำรจัดกลุ่มประเภทสัญ ญำเพื่อส่งให้ หน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็ น ผู้
เก็บรักษำ และมีกำรจัดทำทะเบียนสัญญำทุกสิ ้นเดือนเพื่อให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำยแต่
ละฝ่ ำยสอบทำน และจะมี ก ำรน ำส่ ง ข้ อมูล ร่ ำ งสัญ ญำให้ แก่ ฝ่ ำยบั ญ ชี
พิจำรณำในกรณีที่เป็ นสัญญำที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำหรื อให้ เช่ำในกลุ่มธุรกิจ
ให้ เช่ำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนโทรคมนำคม และสัญญำร่วมทุน
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ ก ำหนดขัน้ ตอนให้ ฝ่ ำยบัญ ชี ต้ อ งสอบทำนทะเบี ย น
สัญ ญำทุกสิ ้นเดือน เพื่อพิจำรณำรำยกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบันทึก
บัญ ชี และประสำนงำนกับ หน่ ว ยงำนที่ เก็ บ รักษำสัญ ญำเพื่อน ำส่งข้ อมูล
สัญญำที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบันทึกบัญชีให้ แก่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีในกำร
ปิ ดงบกำรเงินทุกสิ ้นไตรมำส
ทังนี
้ ้ นโยบำยกำรออกและเก็บรักษำสัญญำดังกล่ำวเริ่มมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
เดือนตุลำคมเป็ นต้ นไป
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