บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

13.
13.1

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุ ปความเห็นของกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทาน
หรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นเป็ นสิง่ สาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรั บปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุม
ภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558 (ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ครบทัง้ 3 ท่าน และคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารและเอกสารที่ได้ รับจากฝ่ ายบริ หาร แล้ ว มีข้อสรุ ปออกมาว่า จากการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3)
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน 4) ระบบสารสนเทศ และการสือ่ สารข้ อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้ องกับแบบประเมินระบบควบคุมภายในของสานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2557 ได้
มีข้อสังเกตเพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้ านบัญชีของบริ ษัทฯ
13.2

ข้ อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสาหรับงวดปี 2557

บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทฯ ได้ มีรายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัทฯ ซึง่ เกิดจากการตรวจสอบงบการเงินรายปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และได้ มีการสรุปผลการติดตามประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ และทดสอบระบบการควบคุมภายใน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
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ข้ อสังเกตผู้สอบบัญชี
1. ระบบสินค้ าคงเหลือ
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการตัง้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าจากอายุ
สินค้ า ดังนี ้
วัตถุดิบ:
- อายุมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี = 10%
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 0.2 ล้ านบาท)
- อายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี = 25%
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 0.4 ล้ านบาท)
- อายุมากกว่า 3 ปี = 50%
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 1.2 ล้ านบาท)
สินค้ าสาเร็ จรูป:
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 0.2 ล้ านบาท)
- อายุมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี = 50%
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 0.1 ล้ านบาท)
- อายุมากกว่า 3 ปี = 75%
(มีคา่ เผื่อฯ จานวน 0.4 ล้ านบาท)

ข้ อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร

- บริ ษัทฯ ควรมีที่มาที่ชัดเจนในการกาหนด
นโยบายการตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ สิ น ค้ า แ ล ะ
สถานการณ์ทางการตลาด เช่น ราคาที่คาด
ว่าจะขายได้ ซึ่งมีการซือ้ ขายอยู่ในปั จจุบัน
สาหรับสินค้ าเก่าหรื อล้ าสมัย

- บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การตังค่
้ าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ า ให้
เหมาะสมกับ สภาพสิน ค้ า ให้ สอดคล้ อ งกับ สภาวะปั จ จุบัน โดยมี ก าร
กาหนดนโยบายดังนี ้
วัตถุดิบ:
บริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมสภาพทัง้ จานวนตามอายุ
การใช้ งาน และสภาพของวัตถุดิบที่คาดว่าจะหมดอายุ ดังนี ้
1. วัตถุดิบอายุมากกว่า 6 เดือน (เฉพาะกลุม่ ยาง)
2. วัตถุดิบอายุมากกว่า 1 ปี (เฉพาะกลุม่ ทินเนอร์ สี และกาว)
3. วัตถุดิบอายุมากกว่า 2 ปี (เฉพาะกลุม่ ลวดทองแดง อะลูมิเนียม สายไฟ
สีกนั สนิม จาระบี น ้ามันปั๊ ม และสารหล่อลืน่ )
4. วัต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวน้ อย และมี อ ายุ เ กิ น 3 ปี ซึ่ ง ยัง ไม่
เสื่อมสภาพ แต่ปริ มาณการใช้ อยู่ในเกณฑ์ ต่า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็ น
วัตถุดิบตามสเปคของสินค้ าซึ่งมีโอกาสที่ลกู ค้ าจะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์หรื อยกเลิกการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าสาเร็ จรูป:
สินค้ าสาเร็ จรูปที่มีอายุมากกว่า 3 ปี บริ ษัทฯ จะพิจารณาค่าเผื่อสินค้ าทัง้
จ านวน เนื่ อ งจากมี โอกาสสูง ที่ ลูก ค้ า จะเปลี่ย นแปลงรู ป แบบผลิต ภัณ ฑ์
หรื อไม่สงั่ ซื ้อสินค้ าแล้ ว ส่วนสินค้ าที่มีอายุ 1-2 ปี ยังมีโอกาสนามาใช้ ได้ อยู่
และที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่มีการขายสินค้ าที่มีราคาต่ากว่าราคาทุน

บริ ษัท ฯ ยังไม่มี ที่ม าประกอบข้ อมูลของอัตราเผื่อ การลดมูลค่า
สินค้ า
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13.3

ข้ อสังเกตของผู้สอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบและจัดทาระบบตรวจสอบการ
ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั ิงานของทุกฝ่ ายงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ
นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน สาหรับใช้ ติดตามและตรวจสอบ
ความถูกต้ องสมบูรณ์ ในการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานและนโยบายที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ แต่งตัง้ บริ ษัท แอค-พลัส
คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2557 ซึง่ บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด
ได้ มอบหมายให้ นางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ ในแง่ตา่ งๆ ทัง้ 5 ประเด็น ได้ แก่ ประเด็นเกี่ยวกับองค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล
บริ ษัทฯ เริ่ มว่าจ้ าง บริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ตังแต่
้ ปี 2557 โดยผู้ตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบ
ภายในครัง้ ที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และครัง้ ที่ 2 ซึ่งเป็ นการตรวจ
ติดตามการดาเนินการของบริ ษัทต่อข้ อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดย
เลือกรายการธุรกิจที่เกิดขึ ้นสาหรับเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2557 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1
ทังนี
้ ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ผู้ตรวจสอบภายในได้ นาเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 3 หรื อรายงานผลการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1/2558 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1
โดยสามารถสรุปรายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตังแต่
้ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 3 ตาม
รายละเอียดหน้ าที่ 13-12 ถึงหน้ าที่ 13-28
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีแผนจะยังคงว่าจ้ างบริ ษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของ
บริ ษัทฯ ต่อไปในปี 2558 ซึง่ แผนการตรวจสอบภายในปี 2558 นัน้ จะมีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานใน 9 เรื่ อง ดังนี ้
1. ระบบการขาย การตลาด และบริ การหลังการขาย
2. ระบบการรับเงิน
3. ระบบผลิต
4. ระบบบริ หารสินค้ าและต้ นทุน
5. ระบบการจัดซื ้อ
6. ระบบการจ่ายเงิน
7. ระบบสินทรัพย์ถาวร
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ระบบเงินเดือนและบริ หารงานบุคคล
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ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

1. ผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัทฯ ต่ อข้ อตรวจพบจากการประเมินระบบควบคุมภายในทั่วไป 5 องค์ ประกอบ
1.1 องค์ กรและสภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)ความเสี่ยง
แผนธุรกิจ เป้าหมายในการดาเนินงาน
1. บริ ษัทฯ มีการกาหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจในการดาเนินงาน กลยุทธ์ งบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายลงทุน และงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน และงบประมาณรายได้ -ค่าใช้ จ่าย โดยมีการกาหนดในที่ประชุม
ประจ าปี ส าหรั บ ปี 2558 ซึ่ ง ผ่ า นการ
ผู้บริ หาร และจัดทาแผนและงบประมาณเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามยัง
พิจ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห าร จะได้
ไม่มีการจัดทารายงานเพื่อการติดตามประเมินผลเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายและ
นาเข้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการ
งบประมาณ และวิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ซึ่ ง หากมี ก ารจัด ท า
ประชุมครัง้ ต่อไป เพื่อพิจารณาให้ ความเห็น
เป้ าหมาย แผนธุ ร กิ จ งบประมาณรายจ่ า ยลงทุน และงบประมาณรายได้ และอนุมัติ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ ฝ่ายบัญชี
ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่ครอบคลุมแล้ ว ก็ควรมีการจัดทารายงานเพื่อติด ตาม วิเคราะห์
และการเงิ น เป็ นผู้จั ด ท ารายการเพื่ อ การ
และประเมิ น ผล และหากผลการด าเนิ น งานแตกต่ า งจากแผนธุ ร กิ จ และ
ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลการ
งบประมาณที่กาหนดไว้ ควรมีการพิจ ารณาทบทวนแผน และงบประมาณให้
ดาเนินงานเทียบกับงบประมาณ และแผน
เหมาะสม และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาความเห็นและ
ธุรกิ จที่กาหนดไว้ และนาเสนอต่อที่ประชุม
อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ หารทุกเดือน โดยเริ่ มทันที
ที่งบประมาณได้ รับการอนุมตั ิ
สถานะ:
ประจาเดือน

หน้ าที่ 13 - 12

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
2. บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการอิ
้
สระ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และอยูร่ ะหว่างกาหนดนโยบาย
ในเรื่ องต่างๆ เพื่อการกากับดูแลกิจการ ซึ่งหลังจากการแต่งตังแล้
้ ว บริ ษัทฯ ควร
จั ด ท านโยบายเพื่ อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การให้ ครบคลุ ม ในด้ านต่ า งๆ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
- ด้ านความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
- ด้ านหน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ด้ านการพัฒนาความสามารถและการรักษาบุคลากร
- นโยบายบัญชี
รวมถึ ง จัด ท านโยบายบัญ ชี เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในหน้ า ที่ ง านและความ
รับผิดชอบ และมีผลต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจได้

1.2 การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. บริ ษัทฯ มีการประเมินและบริ หารความเสี่ยงผ่านการประชุมร่ วมของฝ่ ายบริ หาร
และอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ
้
/คณะทางานบริ หารความ
เสี่ยง รวมทังก
้ าหนดคู่มือบริ หารความเสี่ยง และจัดให้ มีการประเมินและจัดทา

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

-

- บริ ษัทฯ ได้ จดั ทานโยบายเพื่อการกากับดูแล
กิจการครอบคลุมทังด้
้ านความซื่อสัตย์และ
จริ ย ธรรม ด้ า นหน้ า ที่และความรั บ ผิด ชอบ
ด้ านการพัฒนาความสามารถและการรักษา
บุคลากร ซึ่งจะได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมครัง้
ต่อไป และประกาศใช้ ทนั ที
- สาหรับนโยบายบัญชี บริ ษัทฯ จะนาเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
และให้ ควา มเห็ น ทั น ที ที่ มี ก ารแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
สถานะ:

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

-

- บริ ษั ท ฯ ได้ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ย ง และคณะท างานบริ ห ารความ
เสี่ย ง รวมทัง้ จัด ท าคู่มื อ บริ ห ารความเสี่ย ง

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

หน้ าที่ 13 - 13

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

แผนบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ บริ ษัทควรแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง ซึ่งควรมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน โดยคณะทางานบริ หาร
ความเสีย่ ง เป็ นผู้ประเมิน/เสนอแผนบริ หารความเสีย่ ง และติดตามผลการบริ หาร
ความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้
การบริ หารความเสีย่ งมีความชัดเจน ครอบคลุมความเสีย่ งทัว่ องค์กร ทังที
้ ่อาจมา
จากปั จ จั ย ภายในและปั จจัย ภายนอก คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย งควร
กาหนดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งอย่างเป็ นระบบ ดังนี ้
- การประเมิ นความเสี่ย ง ระดับความเสี่ยงแผนบริ ห ารจัด ความเสี่ยง และ
ระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
- ระบุความเสี่ย ง และปั จ จัย เสี่ยงทัง้ หมดที่มี ผลกระทบต่อ วัต ถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้
- ประเมินมาตรการการควบคุม และจัดการความเสีย่ ง
- จัดทาแผนการบริ หารความเสีย่ ง ประเมินกิจการการควบคุม
- จัดให้ มีรายงานติดตามและทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร (Control Activities)
1. ในกระบวนการพิจารณาให้ สนิ เชื่อ แบบฟอร์ มข้ อมูลลูกค้ าใหม่ ยังไม่ได้ กาหนดให้
ข้ อ มูลความน่า เชื่ อ ถื อ ด้ า นฐานะการเงิ น และความเห็ น ของแผนกบัญ ชี แ ละ
การเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาการให้ สินเชื่อ ซึ่งกระบวนการพิจารณาวงเงิน

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

และกาหนดให้ มีการประชุมของคณะทางาน
บริ ห ารความเสี่ย งอย่า งน้ อ ย เดื อ นละครั ง้
โดยเริ่ มเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประเมิน
ความเสี่ยง/ กาหนดแผนบริ หารความเสี่ยง
เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย ง
ภายในเดือนมีนาคม 2558
สถานะ: ติ ด ตามผลของคณะท างานบริ ห าร
ความเสีย่ งต่อการประเมินความเสีย่ ง และแผน
บริ หารความเสีย่ งตามกาหนดเวลา

-

หน้ าที่ 13 - 14

- แผนกขายร่วมกับแผนกบัญชีและการเงิน ได้
ทบทวนแบบฟอร์ มลูกค้ าใหม่ โดยเพิ่มข้ อมูล
ในการประเมิ น ความน่า เชื่ อ ถื อ ด้ า นฐานะ

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

เครดิต และเครดิตเทอมของลูกค้ า บริ ษัทฯ ควรเพิ่มการจัดทา “แบบฟอร์ มข้ อมูล
ลูกค้ าใหม่”
ชื่ อ จึงควรมีข้อมูล
ความน่าเชื่อถือด้ านฐานะการเงินและความเห็นของแผนกบัญชีและการเงิน เมื่อ
ได้ รับพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อตามอานาจดาเนินการแล้ ว จึงส่งให้ บญ
ั ชีลกู หนี ้เพื่อ
กาหนดรหัสลูกค้ าและข้ อมูลเงื่อนไขต่างๆ ในระบบโปรแกรม
2. ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในการจัดเก็บเอกสารบางประเภท ค่อนข้ างสันเกิ
้ นไป อาจ
ไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการตรวจสอบ อ้ างอิง และติดตาม บริ ษัทฯ ควรพิจารณา
ระยะเวลาเก็ บ เอกสารตามระบบคุ ณ ภาพให้ เหมาะสมกั บ การใช้ งาน ,

มีสาเนา เช่น ใบสัง่ ผลิต ฯลฯ ควรกาหนดให้ มี
การจัด เก็ บ ตามระยะเวลาที่ เ หมาะสมกับ ระบบการควบคุม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของบริ ษัท สาหรับเอกสารสาคัญตามที่กรมสรรพากรกาหนด ต้ อง
จัดเก็บตามระยะเวลา 5 ปี
3. บริ ษัทฯ ไม่มีการกาหนดจุดสัง่ ซื ้อ (Reorder Point)
อกาหนดให้ เป็ นระดับ Safety Stock ซึ่งบริ ษัทฯ ควรกาหนดจุดสัง่ ซื ้อร่ วมกับ
แผนกจัดซื ้อและคลังสินค้ า โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ ในการกาหนดจุดสัง่ ซื ้อที่
เหมาะสมโดยพิจารณาทังด้
้ านปริ มาณ ต้ นทุน และเวลา เช่น จานวนขึ ้นต่าที่ต้อง
สัง่ ซื ้อ, Lot size
i

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

การเงิ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุมัติ
สินเชื่อ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2557
สถานะ: บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

-

- บริ ษัทฯ ได้ ทบมวนระยะเวลาใรการจัดเก็ บ
เ อ ก ส า ร ทั ้ง ต า ม ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ ซึ่ ง
กาหนดเวลาจัดเก็บที่เหมาะสมกับประเภท
และการใช้ งานของเอกสาร รวมทั ง้ การ
จั ด เก็ บ เอกสารทางบั ญ ชี และภาษี ต าม
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรกาหนด 5 ปี
สถานะ: บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

-

-

- แผนกจั ด ซื อ้ และคลั ง สิ น ค้ า ได้ ร่ ว มกั น
กาหนดจุดสัง่ ซื ้อสาหรับวัตถุดิบหลัก และอยู่
ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สถานะ:

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

หน้ าที่ 13 - 15

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

วัตถุดิบที่เหมาะสมเพียงพอกับการผลิต และ
ส่งมอบได้ ตามกาหนด ภายใต้ ต้น ทุนในการสัง่ ซื อ้ และบริ หารจัดการสินค้ า ที่
เหมาะสม ซึง่ จุดสัง่ ซื ้อที่ผา่ นการพิจารณาร่วมกันต้ องผ่านการอนุมตั ิและประกาศ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้ ก าหนดนโยบาย/ ระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ ชั ด เจนในการควบคุม /
ตรวจสอบ และรายงานสิน ค้ าและวัต ถุดิ บ ที่ อ าจอยู่ใ นสถานะเคลื่อ นไหวช้ า /
Dead Stock/ เสือ่ มสภาพ หรื อชารุด และเนื่องจากวัตถุดิบบางรายการมีอายุการ
ใช้ งานไม่เกิ น 6 เดือน ดังนัน้ การกาหนดให้ ตรวจสอบวัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหว
ภายใน 1 ปี อาจไม่เหมาะสมเพียงพอต่ อการบริ หารจัดการสินค้ า บริ ษัทฯ ควร
กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการควบคุมตรวจสอบและรายงาน
สิ น ค้ าและวั ต ถุ ดิ บ ที่ อ าจอยู่ ใ นสถานะเคลื่ อ นไหวช้ า/ Dead
Stock/

ระดับความเสี่ยง

-

สาหรับ
สินค้ า Dead Stock/ เสื่อมสภาพหรื อชารุ ด ควรเสนอผู้บริ หารอนุมัติเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรในการจาหน่าย หรื อนามาใช้ ภายในบริ ษัท (เช่น กล่องกระดาษ)
หรื อ ท าลาย ตามความเหมาะสมของประเภท และลัก ษณะสิน ค้ า และควร
รายงานอย่างน้ อยทุกไตรมาส

หน้ าที่ 13 - 16

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

- บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายการควบคุ ม
วัตถุดิบ โดยแยกประเภทสินค้ าเป็ น 4 หมวด
คือ
1. สินค้ าสาเร็ จรูป (Finished Goods : FG)
2. สิ น ค้ าตัว อย่ า งที่ แ ผนวิ ศ วกรรมท าเป็ น
ต้ นแบบ (Engineer warehouse : ENW)
3. วัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ นงานสั่ง จาก Subcontract
(SUBCON)
4. วัตถุดิบ (Raw Material : RM)
และแยกประเภทของวัตถุดิบตามอายุการใช้
งานเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทที่มีอายุการใช้ งานจากัด เช่น กาว
ยาง สี ซิ ลิ โ คน ก าหนดให้ มี ผ้ ู ควบคุ ม
วั ต ถุ ดิ บ ตรวจสอบวั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ม่ มี ก าร

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน ต้ องรายงาน
ต่อฝ่ ายบัญชี ฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริ หารเพื่อ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ด าเนิ น การขาย หรื อ
ทาลาย
2. ประเภทที่ไม่จากัดอายุการใช้ งาน/ ไม่ตก
รุ่ นหรื อล้ าสมั ย ก าหนดให้ ผู้ ควบคุ ม
วัตถุดิบ ต้ องทาการตรวจสอบรายการที่ไม่
เคลื่อ นไหวภายใน 1 ปี และรายงานทุก
เดือน
การรายงานของผู้ ควบคุ ม วั ต ถุ ดิ บ ตาม
นโยบายฯ ก าหนดเริ่ ม ตัง้ แต่เ ดื อ นมี น าคม
2558
สถานะ:

1.4 สารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information and Communication)
1. บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการกาหนดช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistle
Blower)

-

หน้ าที่ 13 - 17

- บริ ษั ท ฯ ได้ เ พิ่ ม ช่ อ งทางการร้ องเรี ย นผ่า น
หน้ า Website

ติดตามการปรับปรุงหน้ า Website
ของบริ ษัทฯ

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

(Whistle-Blower Hotline)

2. บริ ษั ทฯ มี การประชุมเพื่อติ ดตามผลการดาเนิ นงานเทีย บกับเป้าหมายอย่า ง
สม่าเสมอ แต่รายงานทางบัญชีและการเงิน เพื่อติดตามประเมินและวิเคราะห์ผล
การดาเนินงาน เทียบกับ งบประมาณ/ เป้าหมาย/ แผนธุรกิจ ซึ่งบริ ษัทฯ ยังไม่ได้
มีการจัดทารายงานเป็ นลายลักษณ์ อักษร บริ ษัทฯ ควรกาหนดให้ มีการจัดทา
รายงานเพื่อการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับ
เป้าหมาย ทังด้
้ านงบประมาณและเป้าหมายตามแผนธุรกิจกาหนดผู้รับผิดชอบ
รู ป แบบการรายงานความถี่ -ระยะเวลาในการรายงาน ก าหนดเวลาส่ง มอบ
รายงาน และผู้ที่ได้ รับรายงาน
1.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
1. บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการอิ
้
สระ ตามหลักเกณฑ์ใน
การเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอยูร่ ะหว่างกาหนดขอบเขต

-

-

หน้ าที่ 13 - 18

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557
ภายใน
เดื อ นมี น าคม 2558 ส าหรั บ การรั บ ข้ อ
ร้ องเรี ย นภายในองค์ กร สามารถร้ องเรี ย น
ผ่านกล่องรับข้ อร้ องเรี ยน ได้ อีกหนึง่ ช่องทาง
สถานะ: ติดตามการจัดทาช่องทางร้ องเรี ยน
ผ่านหน้ า Website
- บริ ษัทฯ กาหนดให้ ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็ น
ผู้จัดทารายงานเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เที ย บกั บ
งบประมาณ และแผนธุรกิจที่กาหนดไว้ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ทุกเดือน โดยเริ่ มทันทีที่งบประมานได้ รับการ
อนุมตั ิ
สถานะ:
จาเดือน
- บริ ษั ทฯ อยู่ร ะหว่า งการด าเนิ น การแต่ง ตัง้
คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริ ษั ท

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

หน้ าที่ ความรับผิดชอบ กฎบัตรของคณะ กรรมการตรวจสอบ เพื่อการกากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทังการก
้
าหนดระยะเวลาที่ให้ มีการรายงาน
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้ คณะกรรมการ
กระบวนการควบคุมต่างๆ เพื่อการติดตาม
บริ ษัท สามารถติ ดตามข้ อ บกพร่ องของการควบคุม ภายในได้ อย่างเหมาะสม
ประเมิ น ผล และการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
ทันเวลา บริ ษัทฯ ควรกาหนดให้ มีกระบวนการต่างๆ ดังนี ้
ตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดทา
ไว้ แล้ ว และจะได้ น าเสนอภายหลัง การ
- กระบวนการติดตามปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ ายบริ หาร
แต่งตังกรรมการฯ
้
แล้ วเสร็ จ
และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต นในลั ก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
สถานะ:
เนื่อง
ผลประโยชน์
- กาหนดให้ มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้ าให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททราบ อย่างน้ อยเป็ นประจาทุกไตรมาส กรณีมีเรื่ องสาคัญเร่ งด่วน ควร
เรี ยกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- จัดให้ มีหน่วยตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตามระบบ
2.1 ระบบการขาย และบริการหลังการขาย
การให้ สนิ เชื่อ
1. คู่มือขัน้ ตอนการดาเนินงานสาหรั บการจัดทาแบบฟอร์ มข้ อมูลลูกค้ าใหม่เพื่ อ ระดับความเสี ่ยง : - แผนกขายร่วมกับแผนกบัญชีและการเงิน ได้
ประกอบการพิ จ ารณาสิน เชื่ อ ไม่แ ล้ ว เสร็ จ และไม่ได้ กาหนดให้ มี ข้ อมูลความ ปานกลาง
ทบทวนแบบฟอร์ มลูกค้ าใหม่ โดยเพิ่มข้ อมูล
หน้ าที่ 13 - 19

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

น่าเชื่อถือด้ านฐานะการเงิน รวมทังไม่
้ ได้ รับความเห็นของฝ่ ายบัญชี และการเงิน
เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจส่งผลให้ มีการขายที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของบริ ษัทฯ และเกิดความเสีย่ งจากการติดตามหนี ้ เก็บเงินล่าช้ า หรื อหนี ้สูญ

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

ในการประเมินความน่าเชื่อถือด้ านฐานะ
การเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ
สินเชื่อ โดยเริ่ มตังแต่
้ เดือน ธันวาคม 2557
- บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนคูม่ ือขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงาน โดยเพิม่ เติมรายละเอียดของการ
เปิ ดบัญชีลกู ค้ ารายใหม่ และประกาศใช้ ฉบับ
ทบทวนแล้ ว
สถานะ: บริษัทฯ ได้

การขาย การส่งมอบและการบริ หาร
2. การจัดเก็บเอกสารประกอบชุดใบสัง่ ขาย เช่น ใบสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า ใบสัง่ ผลิต ไม่ ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนระยะเวลาในการจัดเก็บ
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง บันทึกคุณภาพ ซึ่ง ต่า
เอกสารทังตามระบบคุ
้
ณภาพซึง่
ระยะเวลาในการจัดเก็บที่สนเกิ
ั ้ นไป อาจไม่คลอบคลุมระยะเวลาที่เหมาะสมใน
กาหนดเวลาจัดเก็บที่เหมาะสมกับประเภท
การควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลตามรอบการปฏิบตั ิงานในแต่ละเรื่ อง
และการใช้ งานของเอกสาร รวมทังการ
้
จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและภาษี ตาม
ระยะเวลาที่กรมสรรพากรกาหนด 5 ปี
สถานะ: บริษัทฯ ได้
3. ใบบันทึกสรุปผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้ า ผู้จดั ทา,
และผู้อนุมตั ิ ระดับความเสี ่ยง : - จากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน และสอบ
เป็ นบุค คลเดี ย วกัน (เจ้ าหน้ า ที่ แ ผนกขาย) โดยเป็ นการเซ็ น ชื่ อ แทน ซึ่ ง การ ต่า
ทานการปฏิบตั งิ านในการสารวจความพึง
ปฏิบตั ิงานที่ละเลย หรื อไม่เป็ นไปตามระบบ / นโยบายที่กาหนด อาจก่อให้ เกิด
หน้ าที่ 13 - 20

-

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ความเสียหายได้

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

พอใจของลูกค้ า พบว่า ผู้ปฏิบตั ิงานมีความ
เข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการลงลายมือ
ชื่อทุกครัง้
สถานะ: บริษัทฯ ได้

2.2 ระบบการรับเงิน - ไม่มีข้อตรวจพบที่ควรปรับปรุง 2.3 ระบบผลิต
การวางแผนการผลิตและการวางแผนการใช้ วตั ถุดิบ
1. ฝ่ ายวางแผนการผลิตเป็ นผู้คานวณปริ มาณความต้ องการวัตถุดิบตามรายการใน ระดับความเสี ่ยง : - แผนกจัดซื ้อ และคลังสินค้ า ได้ ร่วมกัน
ใบสัง่ ผลิต และคานวณปริ มาณการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ พร้ อมทังก
้ าหนดจานวนที่จะขอ ต่า
กาหนดจุดสัง่ ซื ้อสาหรับวัตถุดิบหลัก และอยู่
ซื ้อผ่านการอนุมตั ิโดยผู้จัดการโรงงาน โดยไม่มีการกาหนดจุดสัง่ ซื ้อ (Reorder
ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
Point) สาหรับวัตถุดิบแต่ละประเภท ซึง่ วัตถุดิบอาจมีมากเกิน หรื อไม่เพียงพอกับ
เพือ่ พิจารณาภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2558
การผลิตให้ ทนั ต่อเวลาส่งมอบ
สถานะ: ติดตามการปฏิบตั ิตามระบบเรื่ องจุด
สัง่ ซื ้อที่ผา่ นการอนุมตั ิและประกาศใช้
2.4 ระบบบริหารสินค้ าและต้ นทุน
การบริ หารสินค้ า – การจัดเก็บสินค้ า
1. ข้ อจากัดของ Racking
สินค้ าไม่เพียงพอ ทาให้ มีการจัดวางสินค้ าไม่เป็ นไป ระดับความเสี ่ยง : - จากการเข้ าสารวจพื ้นที่จดั เก็บสินค้ า พบว่า
ตามพื ้นที่ที่กาหนด และจัดวางไม่ตรงกับป้ายบ่งชื่อ รวมถึง ไม่มีป้ายบ่งชี ้ในส่วนที่ ปานกลาง
มีการจัดทาป้ายบ่งชี ้สาหรับสินค้ าที่จดั วาง
จัด วางนอกพื น้ ที่ ที่ ก าหนด ซึ่ง อาจส่ง ผลให้ สิ น ค้ า ที่ มี อ ยู่ไ ม่ต รงกับ ที่ ร ะบุต าม
นอกพื ้นที่ที่กาหนด และเพื่อให้ การจัดเก็บ
ทะเบียนคุม ส่งผลให้ ยากต่อการค้ นหา และตรวจนับ นอกจากนัน้ การจัดเก็ บ
หน้ าที่ 13 - 21

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

สินค้ าบน Racking
โดยไม่มีอปุ กรณ์ช่วย
อานวยความสะดวก ซึง่ นับว่าไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอในการทางาน

การบันทึกสินค้ า
2. ใบรับสินค้ าที่จดั ทาจากระบบโปรแกรม EFACS
ตรวจสอบ ซึง่ รายการสินค้ าอาจไม่ครบถ้ วน และไม่ถกู ต้ อง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

สินค้ าบน Racking
ปลอดภัยเพียงพอ บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการ
ต่อรองราคา Racking ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
ดาเนินการได้ ภายในเดือน มีนาคม 2558
สถานะ: ติดตามการดาเนินการเรื่อง Racking
บริ ษัทฯ
ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ได้ เพิ่มเติมช่องลงนามในใบรับสินค้ า
ปานกลาง
และจากการสัมภาษณ์ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความ
เข้ าใจและให้ ความสาคัญกับการลงลายมือ
ชื่อ
สถานะ: บริษัทฯ ได้

นโยบายการบริ หารสินค้ าที่ไม่เคลือ่ นไหว
3. บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ได้ ก าหนดนโยบาย / ระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ ชัด เจนในการควบคุม / ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการควบคุม
ตรวจสอบ และรายงานสินค้ า และวัตถุดิบที่อาจอยู่ในสภานะเคลื่อนไหวช้ า / ปานกลาง
วัตถุดิบ โดยแยกประเภทสินค้ าเป็ น 4 หมวด
Death Stock /
คือ
ที่ ไม่
1. สินค้ าสาเร็จรูป (Finished Goods: FG)
เคลือ่ นไหวภายใน 1 ปี อาจไม่เหมาะสมต่อการบริ หารจัดการสินค้ า ซึ่งอาจทาให้
2. สินค้ าตัวอย่างที่แผนกวิศวกรรมทาเป็ น
หน้ าที่ 13 - 22

-

บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

สินค้ าเสือ่ มสภาพ / ชารุด / เสือ่ มค่า หรื อล้ าสมัยได้

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557
ต้ นแบบ (Engineer warehouse: ENW)
3. วัตถุดิบที่เป็ นงานสัง่ จาก Subcontract
ภายนอก และงานรับจ้ างช่วง (SUBCON)
4. วัตถุดิบ (Raw Material: RM)
และแยกประเภทของวัตถุดิบตามอายุการใช้
งานเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทที่มีอายุการใช้ งานจากัด เช่น กาว
ยาง สี ซิลโิ คน กาหนดให้ ผ้ คู วบคุมวัตถุดิบ
ตรวจสอบวัตถุดิบที่ไม่มีการเคลือ่ นไหว
เกินกว่า 6 เดือน ต้ องรายงานต่อฝ่ ายบัญชี
ฯ เพื่อเสนอต่อผู้บริ หารเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิดาเนินการขาย หรื อทาลาย
2. ประเภทที่ไม่จากัดอายุการใช้ งาน/ ไม่ตก
รุ่นหรื อล้ าสมัย กาหนดให้ ผ้ คู วบคุม
วัตถุดิบ ต้ องทาการตรวจสอบรายการที่ไม่
เคลือ่ นไหวภายใน 1 ปี และรายงานทุก
เดือน
การรายงานของผู้ควบคุมวัตถุดิบตาม
นโยบายฯ กาหนดเริ่ มตังแต่
้ เดือน มีนาคม

หน้ าที่ 13 - 23

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

2558
สถานะ: ติดตามการรายงานสินค้ าที่
เคลือ่ นไหวช้ า/ ไม่เคลือ่ นไหวของผู้ควบคุม
วัตถุดิบ และการบริ หารจัดการตามนโยบาย
การคานวณต้ นทุนสินค้ า
4. เนื่องจากความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในการใส่อตั ราค่าใช้ จ่ายการผลิตในระบบ ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ได้ แก้ ไขการกาหนดอัตราค่าใช้ จ่าย
โปรแกรม EFACS โดยไม่ได้ ใส่อตั รา Operator Overhead Hour Rate ที่ถกู ต้ อง ปานกลาง
ในการผลิตในแต่ละช่อง Current / Going to
กับการใช้ งาน คือ 45 บาทต่อชัว่ โมง ทาให้ แผนกบัญชีต้องดึงข้ อมูลเพื่อคานวณ
ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการผลิตนอกโปรแกรม ซึง่ การคานวณต้ นทุนสินค้ าในระบบไม่
สะท้ อนตามวัตถุประสงค์ และทาให้ การทางานซับซ้ อน
ฤศจิกายน 2557 และทดสอบความถูกต้ อง
ของการค านวณต้ น ทุน ในระบบโปรแกรม
และท าการเปรี ย บเที ย บต้ น ทุน ค่า แรงและ
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตจากระบบโปรแกรมกับ
ต้ นทุ น จริ งที่ บั น ทึ ก ไว้ ทางบั ญ ชี รวมทั ง้
วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ข องผลต่ า งเสนอต่ อ
ผู้บริ หารเป็ นรายเดือน
สถานะ: บริษัทฯ ได้

หน้ าที่ 13 - 24

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

2.5 ระบบการจัดซือ้
การให้ เลขที่เอกสารใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อ
1. การให้ เลขที่เอกสารใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อ กาหนดรูปแบบของรหัสคุมประเภทของ ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัท ฯ แก้ ไขรหัสคุม ประเภทของเอกสาร
เอกสารในลักษณะเดียวกัน อาจทาให้ เกิดความสับสนในการอ้ างอิงเอกสารจาก ต่า
ใบสัง่ ซื ้อ จาก PL
กับใบขอ
ผู้ใช้ งานภายใน และภายนอกบริ ษัทฯ และอาจก่อให้ เกิดการผิดพลาดเสียหายได้
ซื อ้ เปลี่ย นเป็ นรหัส PO โดยเปลี่ย นแปลง
ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2557
สถานะ: บริษัทฯ ได้
2.6 ระบบการจ่ ายเงิน
เงินสดย่อย
1. เอกสารต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงิน ในเอกสารชุดเบิกชดเชยเงินสดย่อย ตรวจพบบาง ระดับความเสี ่ยง : - จากการตรวจสอบการครบถ้ วนของการ
ปานกลาง
รายการไม่ได้ ประทับตรา “
” ซึง่ อาจส่งผลให้ มีการจ่ายเงินซ ้าได้
ประทับตรา “
” บนเอกสารได้ มีการ
ปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด
สถานะ: บริษัทฯ ได้
2. บริ ษั ทฯ บัน ทึกภาษี ซือ้ ที่ เกิ ดจากค่ ารั บ รองลูก ค้ า เป็ นภาษี ซื อ้ ไม่ขอคืน ตาม ระดับความเสี ่ยง : - จากการตรวจสอบไม่พบการขอคืนภาษี ซือ้
หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ภาษี ซื ้อของค่ารับรองสามารถบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่าย ต่า
สาหรั บ ค่ า รั บ รอง ซึ่ง เป็ นภาษี ซื อ้ ต้ อ งห้ า ม
ค่ารับรองได้ ทงจ
ั ้ านวน ซึ่งค่ารับรองที่สามารถหักเป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษี ของ
ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สถานะ: บริษัทฯ ได้
บริ ษัทฯ อาจต่าเกินไป

หน้ าที่ 13 - 25

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

-

-

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

การจ่ายชาระเจ้ าหนี ้
3. การจ่ายชาระค่าโทรศัพท์ บมจ.ทีโอที จ่ายโดยบัตรเครดิตของผู้บริ หาร และไม่มี ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ได้ ยกเลิกการจ่ายค่าใช้ จ่ายผ่านบัตร
การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ ซึง่ การจ่ายเงินที่ไม่เป็ นไปตามวิธีการ / ขันตอนที
้
่ ปานกลาง
เครดิตของผู้บริ หาร และกาหนดให้ จ่ายผ่าน
กาหนด อาจก่อให้ เกิดความเสียหายได้
ระบบการจ่ายเงินที่กาหนดและได้ รับอนุมตั ิ
ไว้
สถานะ: บริษัทฯ ได้
การตรวจสอบและการบันทึกบัญชี
4. ใบสาคัญจ่ายบางรายการ ไม่มีการลงนามในช่องผู้จัดทา,
ระดับความเสี ่ยง : - จากการสัม ภาษณ์ และ Walk through
ปานกลาง

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

-

-

ตามโดยเคร่ งครั ด
ไม่พบข้ อตรวจพบเดิมในการตรวจติดตาม
สถานะ: บริษัทฯ ได้
2.7 ระบบสินทรัพย์ ถาวร
การบันทึกสินทรัพย์ใหม่
1. ตามคู่มือปฏิบตั ิงาน กาหนดให้ การบันทึกรายการสินทรัพย์ใหม่ในทะเบียน ให้ ระดับความเสี ่ยง : - บริ ษัทฯ ยังคงกาหนดให้ มีการจัดเก็บสาเนา
นาสาเนา PO
i
มาทาการบันทึก ต่า
ใบสัง่ ซื ้อในแฟ้ มทะเบียนสินทรัพย์ จากการ
รายการสินทรัพย์ใหม่ในระบบโปรแกรม และจัดเก็ บเอกสารเข้ าแฟ้ มทะเบียน
สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบตั ิงานมีความเข้ าใจ และมี
สินทรัพย์ถาวร จากการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบพบว่า ในแฟ้ มทะเบียน
หน้ าที่ 13 - 26

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

สินทรัพย์ ไม่มีการจัดเก็บสาเนาใบสัง่ ซื ้อ (PO) ซึ่งการจัดเก็บสาเนาเอกสารไม่
ครบถ้ วนตามระบบกาหนด อาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และยากต่อ
การตรวจสอบเอกสารอ้ างอิง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

การจัดเก็ บสาเนาใบสัง่ ซือ้ ในแฟ้ มทะเบียน
สินทรัพย์โดยไม่พบข้ อตรวจพบเดิม
สถานะ: บริษัทฯ ได้

การติดรหัสสินทรัพย์ถาวร
2. จากการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ถาวร พบว่ามีทรัพย์สินบางรายการ รหัสที่ติดไว้ ระดับความเสี ่ยง : - เครื่ อ งจั ก ร และเครื่ อ งมื อ ที่ มี ก ารติ ด รหัส
เป็ น Code ฉพาะของตัวสินทรั พย์ นนั ้ ๆ ซึ่งแตกต่างจากรหัสสินทรั พย์ ตาม ต่า
Code
ทะเบี ย นฯ ในระบบโปรแกรม EFACS
สถานะ: บริษัทฯ ได้
เช่น เครื่ อง CNC Lathe Model: TNL-85AII
-15 /
MA325
2.8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บ ริ ษั ท ฯ มี ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม Software ระดับความเสี ่ยง : - แผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ท าการ
ปานกลาง
ตรวจสอบโปรแกรมในแต่ ล ะเครื่ อ งตาม
บ ริ ษั ท ฯ
“ h
is
s ll P g s
Pi
” แล้ ว และทาการตรวจสอบ
ซึ่งอาจส่งผลให้ มี
สม่าเสมออย่างน้ อ ยปี ละ 2 ครั ง้ รวมทัง้ ได้
การใช้ ซอฟแวร์ ที่ไม่มีลขิ สิทธิ์
ก าหนดมาตรการในการป้ องกั น การลง
หน้ าที่ 13 - 27

-

-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ข้ อตรวจพบ / ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

การติดตามผลครัง้ ที่ 1
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่
2 ระหว่ างเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน
ธันวาคม 2557

รายงานสรุ ปการดาเนินการของ
บริษัทต่ อข้ อตรวจพบ
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครัง้
ที่ 3 ระหว่ างเดือนมกราคม
ถึง 21 เมษายน 2558)

โปรแกรมที่ไม่ได้ รับ อนุญาตอยู่ในนโยบาย
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ ประกาศให้
รับทราบทัว่ กัน
สถานะ: บริษัทฯ ได้
2.9 ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล
ความครบถ้ วนของเอกสารในแฟ้ มบุคคล
1. แผนกทรัพยากรมนุษย์ กาหนดรายการเอกสารพนักงานในแฟ้ มบุคคลรายตัว
ตรวจพบเอกสารประกอบบางรายไม่ครบถ้ วน เช่น ขาดเอกสารวุฒิการศึกษา
ใบรับรองแพทย์ ทะเบียนบ้ าน เป็ นต้ น ซึง่ เอกสารประกอบการจ้ างงานที่ไม่
ครบถ้ วนตามที่กาหนด อาจก่อให้ เกิดความเสียหายภายหลังได้

ระดับความเสี ่ยง : - จากการสอบทานเอกสารพนักงานในแฟ้ ม
ปานกลาง
บุคคล แผนกทรัพยากรมนุษย์ได้ ติดตาม
เอกสารพนักงานครบถ้ วนตามรายการ
เอกสารแล้ ว
สถานะ: บริษัทฯ ได้

หน้ าที่ 13 - 28

-

