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13.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

13.1 ระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ  

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคญัของการมกีารจดัการระบบควบคุมภายในทีด่เีพื่อเป็นการสนับสนุนให้

การดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอและครอบคลุมทุก

ดา้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีลไกการตรวจสอบ

และถ่วงดุลที่มปีระสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทฯ อยู่เสมอ โดยจดัให้มีการ

กาํหนดลาํดบัขัน้ของอาํนาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) และการแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (Segregation of 

Duties and Responsibilities) เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและพนักงานมกีารตรวจสอบและถ่วงดุลที่

เหมาะสม มกีารกําหนดระเบยีบการปฏบิตังิานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระทํา

หน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของหน่วยงานในกลุ่มบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไวแ้ละรายงานโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้กบักลุ่มบรษิทั

ฯ โดยมรีะบบงานทีช่ดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2561 (หลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิระบบควบคุมภายในโดยการ

ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และอา้งองิจากรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

ตดิตามผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน ทีต่รวจสอบและจดัทําโดยบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จํากดั 

และบรษิทั พแีอนด์แอล ไอท ีออดทิ จํากดั (รวมเรยีกว่า “P&L”) คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและประเมนิระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบรษิ้ทฯ ใน 5 ดา้น ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Tread-way Commission) ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมนิความเสี่ยง 3) การ

ควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และ 5) ระบบการรายงานและตดิตาม 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของกลุ่มบรษิทัฯ มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม และกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดแูลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ใหส้ามารถ

ป้องกนัทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมถงึการ

ทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัได้

พจิารณาอนุมตัิแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ ซึ่งจดัทําขึ้นตามแบบประเมนิของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ดงัปรากฏในเอกสารแนบ 4 

13.2 ความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบควบคมุภายใน  

บรษิทัฯ ไดว้า่จา้ง P&L เพื่อทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ โดยไดเ้ขา้ทําการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน 2 ครัง้ คือครัง้ที่ 1 ในระหว่างเดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 โดยได้ทําการ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในแยกเป็น 5 วงจรหลกั ไดแ้ก่  

1) วงจรรายได ้

2) วงจรรายจา่ย 

3) การบรหิารสนิทรพัยถ์าวร  

4) การบรหิารงานทรพัยากรบุคคล และ 

5) การบรหิารสนิคา้และคลงัสนิคา้ 
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นอกจากน้ี P&L ยงัไดม้กีารตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT General Control) 

โดยได้รายงานผลการตรวจสอบครัง้ที่ 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 

2560  

ต่อมาในระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 P&L ได้เข้าทําการตรวจสอบเพื่อติดตามความ

คบืหน้าในการปรบัปรุงแก้ไขประเดน็ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบครัง้ก่อนในทุกระบบดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัฯ และ

รายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 15 

พฤษภาคม 2561 และรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General 

Control) ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัที่ 19 

มถุินายน 2561 

ทัง้น้ี ก่อนเริม่การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน P&L ไดม้กีารหารอืรว่มกบับรษิทัฯ ในการพจิารณาตรวจสอบ

บรษิทัย่อยและโรงไฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัฯ ที่เปิดดําเนินการเชงิพาณิชย์แล้ว จงึได้เขา้ตรวจสอบบรษิทัย่อย 6 บรษิทั 

ไดแ้ก่ ACP ALCP AAPP AAP ABA และ AAA 

ในการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ

ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ หมุนเวยีนไปตาม 5 ระบบงานหลกั (65 ระบบงาน

ยอ่ย) ซึง่สามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. ระบบวงจรรายได ้ 1.1 นโยบาย/ระเบยีบ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัวงจรรายได ้

1.2 อาํนาจดาํเนินการ/อาํนาจอนุมตั ิและตวัอยา่งลายเซน็ 

1.3 การจดัทาํประมาณการรายได ้หรอื Business Plan 

1.4 การขึน้ทะเบยีนลกูคา้ 

1.5 การกาํหนดราคาคา่บรกิาร/สญัญาหรอืขอ้ตกลง 

1.6 การบนัทกึลกูหน้ีและรบัชาํระ 

1.7 การควบคุมการพสิจูน์ยอดเงนิฝากธนาคาร 

1.8 การควบคุมเชค็รบั (Cheque  On  Hand) 

1.9 การวเิคราะหอ์ายลุกูหน้ีและการตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

1.10 ภาษขีาย 

1.11 ภาษถีกูหกั ณ ทีจ่า่ย 

1.12 การกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบสารสนเทศ 

2. ระบบวงจรรายจา่ย 2.1 นโยบาย/ระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัระบบงานวงจรรายจา่ย 

2.2 อาํนาจดาํเนินการ/อาํนาจอนุมตั ิและตวัอยา่งลายเซน็ 

2.3 การควบคุมงบประมาณดา้นรายจา่ย 

2.4 กระบวนการคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนผูข้ายรายใหม/่การประเมนิผูข้ายรายเดมิประจาํปี 

2.5 กระบวนการขอซือ้ (PR) 

2.6 กระบวนการจดัซือ้/จดัจา้ง 

2.7 กระบวนการทาํสญัญาจดัจา้ง 

2.8 กระบวนการรบัของ 

2.9 การบนัทกึรายการเจา้หน้ี 

2.10 การจา่ยชาํระหน้ี 

2.11 การควบคุมเชค็จา่ย 

2.12 การวเิคราะหอ์ายุเจา้หน้ี (AP Aging) 

2.13 การควบคุมเงนิสดยอ่ย 

2.14 การควบคุมเงนิทดรองจา่ย 
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ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

2.15 การพสิจูน์ยอดเงนิฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) 

2.16 การควบคุมภาษซีือ้ 

2.17 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 

2.18 การกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบสารสนเทศ 

3. ระบบการบรหิาร

ทรพัยส์นิถาวร 

3.1 การจดัทาํ นโยบาย/ระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบักระบวนการบรหิารสนิทรพัยถ์าวร 

3.2 การจดัทาํ ขอบเขตอาํนาจหน้าที/่ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิาน 

3.3 การควบคุมอาํนาจดาํเนินการ/อาํนาจอนุมตั ิและตวัอยา่งลายเซน็ 

3.4 การควบคุมกระบวนการขอซือ้สนิทรพัยถ์าวร 

3.5 การควบคุมทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร 

3.6 การควบคุมการคาํนวณคา่เสือ่มราคา 

3.7 การควบคุมสนิทรพัยเ์ชา่ 

3.8 การควบคุมการจาํหน่าย การเลกิใช ้การบรจิาคสนิทรพัยถ์าวร และการตดัออกจากบญัชคีุม

สนิทรพัยถ์าวร 

3.9 การควบคุมการตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวร 

3.10 การควบคุมการนําสนิทรพัยอ์อกนอกบรษิทั 

3.11 การควบคุมการโอนยา้ยสนิทรพัยร์ะหวา่งบุคคลหรอืแผนก 

3.12 การควบคุมการซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร 

3.13 การควบคุมการทาํประกนัภยัสาํหรบัสนิทรพัยถ์าวร 

3.14 การควบคุมการกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบสารสนเทศ 

4. ระบบการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 

4.1 นโยบาย/ระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

4.2 แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร/โครงสรา้งหน่วยงาน/ขอบเขตอาํนาจหน้าที/่ความรูค้วามเขา้ใจในการ

ปฏบิตังิาน และการวางแผนกาํลงัพล 

4.3 การจดัทาํ อาํนาจดาํเนินการ อาํนาจอนุมตั ิและตวัอยา่งลายเซน็ 

4.4 การสรรหา และวา่จา้ง 

4.5 การควบคุมคา่ตอบแทน 

4.6 การควบคุมสวสัดกิาร 

4.7 การควบคุมเงนิเดอืน 

4.8 การควบคุมการปฏบิตังิาน 

4.9 การประเมนิผล 

4.10 การพฒันาบุคลากร 

4.11 การเลกิจา้งและลาออก 

4.12 การกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบสารสนเทศ 

4.13 อื่น ๆ  

5. ระบบการบรหิาร

สนิคา้คงคลงั 

5.1 นโยบาย/ระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารคลงัสนิคา้ 

5.2 อาํนาจดาํเนินการ/อาํนาจอนุมตั ิและตวัอยา่งลายเซน็ 

5.3 กระบวนการรบัสนิคา้ 

5.4 กระบวนการจา่ยสนิคา้ 

5.5 การตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื 

5.6 การควบคุม และการดแูลความปลอดภยัของคลงัสนิคา้ 

5.7 การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.8 การกาํหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูระบบสารสนเทศ 
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รายงานผลการตรวจสอบภายในทัง้ 2 ครัง้ ดงักลา่วของกลุม่บรษิทัฯ สามารถสรปุประเดน็ทีส่าํคญัได ้ดงัน้ี 

ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1 ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

1) ระบบวงจรรายได้ 

- การจัดทําประมาณการรายได้ หรือ 

Business Plan 

ขอ้ตรวจพบ 

บริษัท ฯ  และ บ ริษัท ย่ อยมีก ารจัดทํ า

ประมาณการรายได้ประจาํปี 2560 ซึ่งผ่าน

การอนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัแลว้ 

แ ล ะบ ริษั ท ย่ อ ย มีก า รจัด ทํ า ราย ง าน

เปรยีบเทยีบประมาณการรายไดก้บัรายไดท้ี่

เกดิขึน้จรงิเป็นประจาํทุกเดอืน ยกเวน้ ACE 

ไมม่กีารจดัทาํรายงานเปรยีบเทยีบประมาณ

การรายไดก้บัรายไดท้ีเ่กดิขึน้จรงิไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 

ทุกบรษิัทควรจดัทํารายงานสรุปรายได้ที่

เกิดขึ้นจรงิเป็นประจําและเปรยีบเทียบกบั

ประมาณการรายได้เพื่อนําเสนอผู้บรหิาร

อย่างสมํ่าเสมอ โดยกําหนดผูร้บัผดิชอบให้

ชดัเจน 

บริษัท ฯ  และ บ ริษัท ย่ อยมีก ารจัดทํ า

ประมาณการรายได้ประจําปี 2561 ซึ่งผ่าน

การอนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการบรษิทัแลว้ 

นอกจาก น้ี  ACE มีก ารจัดทํ าราย งาน

เปรยีบเทยีบประมาณการรายไดก้บัรายไดท้ี่

เกิดขึ้นจริงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชดัเจน 

- การบนัทึกลูกหน้ีมีความถกูต้องและ

ทนักาล 

ขอ้ตรวจพบ 

1. พบการบันทึกลูกห น้ี ในระบบล่ าช้า 

เน่ืองจาก ACE มีการจด VAT ในเดือน

สิงหาคม 2560 จึงบันทึกลูกหน้ีของเดือน

กรกฎาคมในเดอืนสงิหาคม อย่างไรก็ตาม 

มกีารรบัชาํระทีถู่กตอ้ง จงึไมม่ผีลกระทบต่อ

การยืน่ภาษขีองบรษิทัฯ 

2. การระบุเงื่อนไขการชําระเงนิในใบแจ้ง

หน้ีไม่ถูกตอ้งตามสญัญา 1 รายการ โดยใบ

แจง้หน้ีระบุเงือ่นไข 90 วนั แต่ทีถู่กตอ้งตาม

สญัญา คอื 30 วนั 

ควรระมัดระวงัและเพิ่มกระบวนการสอบ

ทานเพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด รวมทัง้ลอ็ค

ระบบโดยให้ระบุ เงื่อนไขชําระเงินตาม

ฐานขอ้มลูลกูคา้ 

 

จากผลการตรวจตดิตาม 

1. การบันทึกตัง้ลูกห น้ี ในระบบมีความ

ถกูตอ้งและทนักาล 

2. มกีารระบุเงื่อนไขการชําระเงนิในใบแจง้

หน้ีอยา่งถกูตอ้งทุกรายการ 

- การจดัทาํใบเสรจ็รบัเงิน 

ขอ้ตรวจพบ 

พบการยกเลิกใบเสรจ็รบัเงนิแต่ไม่ได้ระบุ

สาเหตุการยกเลกิ 

ควรมกีระบวนการควบคุมการออกใบเสรจ็

อ ย่ า ง เห ม า ะส ม  แ ล ะ ใน ก า รย ก เลิ ก

ใบเสรจ็รบัเงนิ ควรระบุสาเหตุการยกเลกิทุก

ครัง้ 

จากผลการตรวจตดิตาม กลุ่มบรษิทัฯ มกีาร

กําหนดใหร้ะบุสาเหตุทุกครัง้ทีม่กีารยกเลกิ

ใบเสร็จรบัเงิน อย่างไรก็ตาม ไม่พบการ

ยกเลิก ใบ เสร็จในช่ วงเวลาที่ เข้าตรวจ

ตดิตาม 

- การกาํหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู 

ขอ้ตรวจพบ 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีารกําหนดตารางสทิธิก์าร

เข้าถึงข้อมูลระบบ QMS, PRPO, FMS, 

BMS ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังไม่

ครบถว้นทุกระบบงาน ดงัน้ี 

1) ไม่มีการกําหนดตารางสิทธิก์ารเข้าถึง

ข้อมู ล ระบบ  Microsoft Dynamic AX ซึ่ ง

เป็นระบบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ  

2) ไม่ระบุสิทธิก์ารใช้งานของแผนกบัญชี

สําหรบัระบบ FMS (Factory Management 

System) ซึง่เป็นระบบจดัการงานชัง่วตัถุดบิ

เพื่อความปลอดภยัขอ้มลู กลุ่มบรษิทัฯ ควร

กํ าห น ด สิท ธิก า ร เข้ าถึ งข้ อ มู ล ร ะบ บ

สารสนเทศให้เหมาะสม รวมถึงควรจดัทํา

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (ตารางกําหนดสทิธิ ์

ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ) และ

ได้รบัการอนุมตัิจากผู้มีอํานาจดําเนินการ 

เน่ืองจากอาจมกีารแกไ้ขขอ้มลูโดยพนกังาน

ที่ไม่มีหน้าที่รบัผิดชอบ และมีการเข้าถึง

ข้อมูลระบบสารสนเทศโดยไม่เหมาะสม 

อาจเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อองคก์ร 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีารกําหนดตารางสทิธิก์าร

เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนทุกระบบงาน 



                    บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที ่2.3.13 หน้าที ่5 

ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1 ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

เชือ้เพลงิ และ บรกิารและจดัการเงนิสดยอ่ย 

3) ไม่ระบุสิทธิก์ารใช้งานของเจ้าหน้าที่

บัญ ชี -เชื้ อ เพ ลิ ง  สํ าห รับ ร ะบ บ  BMS 

(Branch Management System) ซึ่ ง เ ป็ น

ระบบจดัการงานซือ้วตัถุดบิเชือ้เพลงิ 

2) ระบบวงจรรายจ่าย 

- กระบวนการคดัเลือกและขึ้นทะเบียน

ผู้ขายรายใหม่/การประเมินผู้ขายราย

เดิมประจาํปี 

ขอ้ตรวจพบ 

พ บ รหั ส ผู้ ข า ย ข าด ห าย ไม่  “Running 

Number” ต่ อ กั น  จํ า น ว น  2 ร า ย ก า ร 

เน่ืองจากเกิดเหตุผิดพลาดจึงทําให้เลขที่

กระโดดขา้ม 

รหัสผู้ขายในระบบฯ ควรมีการ Running 

Number อย่างต่อเน่ือง และไม่ซํ้าซ้อนกัน

อกีทัง้การบนัทกึขอ้มลูผูข้ายในระบบฯ ควร

มีการตรวจทานให้มีความถูกต้องและ

ครบถ้วนทุกครัง้และควรมกีารกําหนดรอบ

การทบทวนผู้ขายในระบบให้เหมาะสม 

เพราะอาจทาํใหเ้กดิผลกระทบต่างๆ ดงัน้ี 

1) การปฏิบตัิงานที่ไม่เหมาะสมตามระบบ

การควบคุมภายในทีก่าํหนด  

2) การจดัทาํเอกสารใบกาํกบัภาษรีะบุขอ้มลู

รายละเอยีดผูข้ายไมถ่กูตอ้ง  

3) ขอ้มูลขยะในบรษิทัฯ มมีากเกนิไป และ

สญูเสยีพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ขอ้มลูอื่น 

4) ข้อมูลผู้ขายในระบบอาจขาดความ

น่าเชือ่ถอื 

จากผ ลการต รวจติดต าม  รหัสผู้ ข าย 

Running Number ต่อเน่ืองกนัทุกรายการ 

- กระบวนการจดัซ้ือ/จดัจ้าง 

ขอ้ตรวจพบ 

พบวนัที่กําหนดส่งสนิค้าในเอกสาร "ใบขอ

ซือ้" ไมส่อดคลอ้งกบัเอกสาร "ใบสัง่ซือ้" 

กลุ่มบรษิัทฯ ควรมกีารกําชบัให้เจ้าหน้าที่

ทําการระบุรายละเอยีดวนัที่ต้องการสนิค้า

ในระบบให้ครบถ้วนทุกครัง้ก่อนที่จะมกีาร

บนัทึกข้อมูลเพื่อนําไปใช้งานต่อ โดยอาจ

สง่ผลกระทบต่างๆ ดงัน้ี 

1) อาจได้ร ับสินค้าไม่เป็นไปตามความ

ต้องการทีบ่รษิทัสัง่ซื้อ ทําใหม้รีายจ่ายทีไ่ม่

จาํเป็นเพิม่ขึน้ 

2) อ า จ ได้ ร ับ สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป ต าม

คุณสมบตัทิีบ่รษิทัสัง่ซือ้  

3) สนิค้าอาจไม่ผ่านกระบวนการรบัสนิค้า

ตามที่บรษิทักําหนดหรอืไม่ไดร้บัสนิคา้จรงิ 

เน่ืองจากไมม่กีารลงนามรบัสนิคา้ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการล็อคระบบ PRPO  

เพื่ อ ให้ เจ้าห น้าที่ ระบุข้อมูลที่สําคัญ ให้

ครบถ้วนก่อน หากระบุไม่ครบถ้วนระบบ 

PRPO จะแจ้ง Alert และไม่สามารถทํ า

รายการต่อได ้

- การตรวจสอบรายละเอียดในการรบั

สินค้า 

ขอ้ตรวจพบ 

จากการตรวจสอบรายการ PO คงค้าง

พบว่า มรีายการ PO คงคา้งทีแ่สดงสถานะ

ยังไม่ได้ร ับสินค้า แต่มีการจ่ายชําระเงิน

เรยีบร้อยแล้ว เน่ืองจากพนักงานไม่ได้ทํา

การรบัของในระบบ PRPO ซึ่งไม่เชื่อมโยง

กบัระบบ AX ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจ่าย

ชาํระเงนิ 

 

เพื่อสามารถใชป้ระโยชน์จาก "รายงาน PO 

คงค้าง" ได้เต็มประสิทธิภาพ และป้องกัน

ความผิดพ ลาดที่ อ าจ เกิดขึ้น จากการ

ปฏิบตัิงาน ควรกําหนดให้มีการสอบทาน

ความถูกต้อง หลังการบันทึกข้อมูลการ

สัง่ซือ้ทุกครัง้ 

จากการตรวจสอบรายการ PO คงค้างพบ

รายการ PO คงค้างซึ่งเป็นรายการปกติที่

อยูร่ะหวา่งรอรบัสนิคา้ 



                    บรษิทั แอ๊บโซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 

สว่นที ่2.3.13 หน้าที ่6 

ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1 ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

- การบนัทึกรายการเจ้าหน้ี 

ขอ้ตรวจพบ 

1. พ บ ก ารตั ้ง ห น้ี ใน ร ะบ บ  AX ล่ า ช้ า 

เน่ืองจากแผนกบัญชีได้ร ับเอกสารจาก

แผนกอื่นล่าชา้ 

 

 

 

 

 

2. จากการตรวจสอบชุดเอกสารการตัง้หน้ี

ซือ้ตรงเชือ้เพลงิ พบรายการผลต่างจากการ

ตัง้หน้ีและจ่ายชําระ เน่ืองจากการคํานวณ

คา่เชือ้เพลงิในระบบ BMS ทีใ่ชใ้นการตัง้หน้ี

เป็นจํานวนเต็ม (ไม่มทีศนิยม) แต่มลีูกค้า

บางรายคาํนวณเงนิเป็นจดุทศนิยม จงึทาํให้

เกดิผลต่างและมยีอดคงคา้งในระบบ AX 

 

 

1. ควรมีการกําชบัเจ้าหน้าที่หน้างานให้มี

การส่งเอกสารที่เกี่ยวขอ้งในการตัง้เจ้าหน้ี 

และควรมกีารตรวจสอบและตดิตามการตัง้

เจ้าหน้ีให้ทนัตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ

ไม่ให้เกดิการจ่ายชําระล่าช้าไม่เป็นไปตาม 

Credit Term ที่บริษัทได้รบั และ อาจขาด

หลกัฐานสําคญัในการอา้งองิหรอืตรวจสอบ

การบนัทกึตัง้เจา้หน้ี 

2. ควรดําเนินการปรบัจํานวนเงนิในระบบ 

BMS ให้มีจุดทศนิยม 2 ตําแหน่งเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัระบบ AX และดําเนินการปรบั

ระบ บ  BMS ให้ คํ าน วณ จุดท ศ นิ ยม  2 

ตาํแหน่ง 

 

 

1. จากผลการตรวจติดตาม การตัง้หน้ีใน

ระบบ AX เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่

บรษิทัฯ กาํหนดไว ้

 

 

 

 

 

2. รายละเอียดการตั ้งห น้ี ใน ระบบกับ

เอกสารใบแจง้หน้ีถกูตอ้งตรงกนัทุกรายการ 

- การจ่ายชาํระหน้ี 

ขอ้ตรวจพบ 

พบการจ่ายชําระหน้ีล่าชา้กว่าวนัทีน่ัดชําระ

ในเอกสารใบแจง้หน้ี 

กลุ่มบรษิทัฯ ควรมรีะบบการสอบทานขอ้มลู

ก่อนการจ่ายชําระที่ช ัดเจน และบริหาร

จดัการการจ่ายชําระหน้ีสนิใหค้รบถว้นตาม

กาํหนดทุกรายการเจา้หน้ีทีไ่ดบ้นัทกึไว ้โดย

การจ่ายชําระห น้ีล่ าช้าอาจทําให้ความ

เชือ่มัน่ของผูข้ายต่อกลุ่มบรษิทัฯ ลดลง 

กลุ่มบรษิัทฯ มีการกําหนดรอบระยะเวลา

การจ่ายชําระหน้ีไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบุไว้

ในระเบียบการปฏิบัติงาน  เรื่อง  วงจร

รายจ่าย (ฉบบัที ่21/2560) ทัง้น้ีจากการสุ่ม

ตรวจสอบชุดการจ่ายชําระหน้ี เพิ่ม เติม 

ประจําเดือนมกราคม 2561 พบว่า กลุ่ม

บรษิทัฯ มกีารจา่ยชําระหน้ีอย่างถูกตอ้งตรง

ตามรอบระยะเวลาทีก่ลุ่มบรษิทัฯ กาํหนดไว ้

- การควบคมุเงินทดรองจ่าย 

ขอ้ตรวจพบ 

พบรายการเงินทดรองจ่ายคงค้างเคลียร์

นานเกนิระยะเวลาทีก่าํหนดไว ้

ควรมกีระบวนการตดิตามเงนิทดรองจา่ยคง

ค้างเคลียร์ และติดตามอย่างสมํ่ าเสมอ

เพราะอาจมีการนําเงินทดรองจ่ายไปใช้

ใน ท างที่ ไม่ เห ม าะสม ห รือ ใช้ ส่ วน ตั ว

พนกังาน 

จากการตรวจสอบรายงานเงนิทดรองของ

พนกังาน พบวา่ ไมม่รีายการเงนิทดรองจา่ย

คงคา้งเกนิระยะเวลาทีก่ลุ่มบรษิทัฯ กาํหนด 

- การกาํหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลู 

ขอ้ตรวจพบ 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีารกําหนดตารางสทิธิก์าร

เข้าถึงข้อมูลระบบ QMS, PRPO, FMS, 

BMS ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังไม่

ครบถว้นทุกระบบงาน ดงัน้ี 

1) ไม่มีการกําหนดตารางสิทธิก์ารเข้าถึง

ข้อมู ล ระบบ  Microsoft Dynamic AX ซึ่ ง

เป็นระบบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ  

2) ไม่ระบุสิทธิก์ารใช้งานของแผนกบัญชี

สําหรบัระบบ FMS (Factory Management 

System) ซึง่เป็นระบบจดัการงานชัง่วตัถุดบิ

เชือ้เพลงิ และ บรกิารและจดัการเงนิสดยอ่ย 

3) ไม่ระบุสิทธิก์ารใช้งานของเจ้าหน้าที่

บัญ ชี -เชื้ อ เพ ลิ ง  สํ าห รับ ร ะบ บ  BMS 

เพื่อความปลอดภยัขอ้มลู กลุ่มบรษิทัฯ ควร

กํ าห น ด สิท ธิก า ร เข้ าถึ งข้ อ มู ล ร ะบ บ

สารสนเทศให้เหมาะสม รวมถึงควรจดัทํา

เป็นลายลกัษณ์อกัษร (ตารางกําหนดสทิธิ ์

ในการเข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศ) และ

ได้รบัการอนุมตัิจากผู้มีอํานาจดําเนินการ 

เน่ืองจากอาจมกีารแกไ้ขขอ้มลูโดยพนกังาน

ที่ไม่มีหน้าที่รบัผิดชอบ และมีการเข้าถึง

ข้อมูลระบบสารสนเทศโดยไม่เหมาะสม 

อาจเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายต่อองคก์ร 

กลุ่มบรษิัทฯ มกีารกําหนดตารางสทิธิก์าร

เข้าถึงข้อมูลระบบสารสนเทศไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนทุกระบบงาน 
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ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1 ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

(Branch Management System) ซึ่ ง เ ป็ น

ระบบจดัการงานซือ้วตัถุดบิเชือ้เพลงิ 

3) ระบบการบริหารทรพัยสิ์นถาวร 

- ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ

บาํรงุรกัษาเคร่ืองจกัร 

ขอ้ตรวจพบ 

1. จาก ก ารต รวจส อ บ ก าร ซ่ อ ม บํ า รุ ง

สนิทรพัย์ตามแผนการซ่อมบํารุงที่กําหนด 

(PM) พบเครื่องจกัรในแผน PM แต่ไม่ได้

ตรวจซ่อมบํารุงรกัษา เน่ืองจากซ่อมบํารุง

ตามเอกสารใบงานบํารุงรกัษา (GWO) ซึ่ง

ไมม่รีายการเครือ่งจกัรดงักล่าว 

2. การระบุรายละเอยีดในเอกสารแจง้ซ่อม 

(Work Request/Work Order) ไม่ครบถ้วน 

กล่าวคอื ไม่ระบุสาเหตุและรายละเอยีดการ

ซ่อมในแบบฟอรม์เอกสารแจง้ซ่อมเน่ืองจาก

เป็นการใส่ข้อมูลทับซ้อนกับ  "อาการ

ขดัขอ้ง" และ "วธิแีก้ไข" ซึ่งอนาคตจะปรบั

แบบฟอร์มและกําชับให้พนักงานบันทึก

รายละเอยีดใหค้รบถว้น 

 

 

 

1. ควรดําเนินการเพิ่มรายการเครื่องจกัร

ดังกล่าวใน GWO และตรวจซ่อมบํารุงใน

เดือน ถัด ไป  ต าม รอบ ที่ กํ าห น ด ไว้ ใน

แผนการซ่อมบาํรงุ 

 

 

2. ควรดําเนินการปรบัเปลี่ยนแบบฟอร์ม

และกําชบัใหพ้นักงานบนัทกึรายละเอยีดให้

ครบถว้น 

 

 

 

1. การบํารุงรกัษาทรพัย์สนิได้เป็นไปตาม

แผนการบํ ารุงร ักษาอย่ างถูกต้องและ

ครบถว้น 

 

 

 

2. การระบุรายละเอียดในเอกสารแจง้ซ่อม 

(Work Request/Work Order) ครบถ้วนทุก

รายการ 

4) ระบบการบริหารทรพัยากรบคุคล 

- การสรรหาและว่าจ้าง 

ขอ้ตรวจพบ 

จากการตรวจสอบการแจง้สิ้นสุดความเป็น

ผูป้ระกนัตน (สปส. 6-09) พบว่า มกีารแจง้

ขึน้ทะเบยีนสิน้สดุความเป็นผูป้ระกนัตนของ

พนักงานลาออกอย่างครบถ้วน แต่ ไม่

เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดไว ้

(ACP1) 

ควรกําชับให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแจ้งขึ้น

ท ะ เบี ย น แ ล ะ แ จ้ ง สิ้ น สุ ด ค ว า ม เ ป็ น

ผู้ประกันตนให้กับลูกจ้าง ภายในเวลาที่

กฎหมายกาํหนด 

จากผลการตรวจติดตาม พบการแจ้งขึ้น

ทะเบียนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของ

พนักงานลาออกอย่างครบถ้วน และเป็นไป

ตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้

5) ระบบการบริหารสินค้าคงคลงั 

- การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ขอ้ตรวจพบ 

ในการขึน้ทะเบยีนเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 

(จป.) ในการทํางาน พบ จป. ระดบัหวัหน้า

งานยงัไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนซึ่งไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายกาํหนด 

ควรจดัฝึกอบรมใหก้บัพนักงาน และแจง้ขึน้

ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทาํงานใหค้รบถว้นตามกฎหมายกาํหนดไว ้

บริษัทฯ มีการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งผ่านการ

รบัรองขึน้ทะเบยีนโดยสํานักงานสวสัดกิาร

และคุ้มครองแรงงานจงัหวดัอย่างครบถ้วน

และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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ในการดําเนินงานเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

General Control) P&L ไดต้รวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน เรื่อง การควบคุมทัว่ไปดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 14 หวัขอ้ ซึง่สามารถสรปุไดด้งัต่อไปน้ี 

ระบบงานหลกั ระบบงานย่อย 

1. การควบคุมทัว่ไปดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 นโยบายความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

1.2 โครงสรา้งความปลอดภยัสารสนเทศ 

1.3 ความมัน่คงปลอดภยัดา้นทรพัยากรบุคคล 

1.4 การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

1.5 การควบคุมการเขา้ถงึ 

1.6 การเขา้รหสัขอ้มลู 

1.7 ความมัน่คงปลอดภยัทางกายภาพและสภาพแวดลอ้ม 

1.8 ความมัน่คงปลอดภยัสาํหรบัการดาํเนินการ 

1.9 ความมัน่คงปลอดภยัสาํหรบัการสือ่สารขอ้มลู 

1.10 การจดัหา การพฒันา และการบาํรงุรกัษาระบบ 

1.11 ความสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

1.12 การบรหิารจดัการเหตุการณ์ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

1.13 การบรหิารจดัการสารสนเทศเพือ่สรา้งความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

1.14 ความสอดคลอ้ง 

รายงานผลการตรวจสอบภายในทัง้ 2 ครัง้ ดงักลา่วของกลุม่บรษิทัฯ สามารถสรปุประเดน็ทีส่าํคญัได ้ดงัน้ี 

 ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1  ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

1. นโยบายความมัน่คงปลอดภยั  

นโยบายต่ างๆ  เช่น  IT Master Plan, IT 

Action Plan, IT Security Policy และ BCP 

ยงั ไมม่กีารลงนามประกาศใช ้

 

ควรมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผน IT 

Master Plan และ นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง

ต่ อ เ น่ื อ ง ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

สถานการณ์ปัจจบุนั 

 

พบการลงนามประกาศใช้นโยบายต่างๆ 

อยา่งครบถว้น 

2. โครงสรา้งความปลอดภยั  

การกําหนดบทบาทหน้าที ่(JD) พนกังานใน

แผนก IT ไมผ่า่นการลงนามจากฝ่ายบรหิาร 

 

 

ควรทบทวนปรับปรุงบทบาทหน้าที่การ

ทํางาน (Job Description) ทุกปี เพื่อใหก้าร

ปฏบิตังิานนัน้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีว่าง

ไว้ และเป็นการทวนความรู้ความสามารถ

ของตําแหน่งงานนัน้ๆ ว่ามเีพยีงพอต่องาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืไม่ ตอ้งฝึกอบรมเพิม่

หรอืไม ่

 

พบการกาํหนดบทบาทหน้าทีแ่ต่ละตําแหน่ง 

(Job Description) โดยผ่านการลงนามจาก

ฝ่ายบรหิาร 

4. การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ 

- ก า ร จั ด ทํ า ท ะ เบี ย น ท รัพ ย์ สิ น 

(Hardware Software Service) ไ ม่

ครบถว้น 

 

 

 

 

- ไม่พบการควบคุมในเรื่องของสทิธิใ์น

 

- ควรจดัทําทะเบียนสินทรพัย์ในส่วน

ข อ งก ลุ่ ม บ ริษั ท ฯ  ทั ้ง  Hardware, 

Software และ Services และมีก าร

ติดต ามต รวจสอบ อยู่ เสมอ  แล ะ

ต รว จ เช็ ค ก า รต่ อ สัญ ญ าบ ริก า ร   

Maintenance Agreement ของแต่ละ 

Services 

- ควรมีการควบคุมสิทธิใ์นการเข้าถึง 

 

- ก า ร จั ด ทํ า ท ะ เบี ย น ท รัพ ย์ สิ น 

(Hardware Software Service) 

ครบถว้น 

 

 

 

 

- พบการควบคุมในเรื่องของสิทธิใ์น
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 ผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1  ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจติดตามการปรบัปรงุ 

ระดบัของระบบปฏบิตักิาร ผูใ้ชง้านถอื

สทิธิ ์Administrator ซึ่งนโยบาย เรื่อง 

การควบคุมซอฟต์แวร์ละเมดิลิขสทิธิ ์

ขาดการปฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 

- ไม่มีการประกาศนโยบายด้านความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สื่อบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Flash Drive, 

Hard Disk และอื่น ๆ อีกทัง้กําหนด

แนวทางปฏิบตัิพนักงานในการใช้สื่อ

บนัทกึขอ้มลู 

เครื่องลูกข่าย โดยแยกเป็นสทิธิข์อง

ผู้ดูแลระบบ และสิทธิผ์ู้ใช้งานอย่าง

ชดัเจน เพื่อป้องกันการกระทําการที่

ส่งผลกระทบต่อความเสีย่งและละเมดิ

สารสนเทศขององคก์ร 

- ควรจัดการทํานโยบายด้านความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สื่อบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Flash Drive, 

Hard Disk และอื่น ๆ อีกทัง้กําหนด

แนวทางปฏิบตัิพนักงานในการใช้สื่อ

บนัทกึขอ้มลู 

ระดับปฏิบัติการ และ นโยบายเรื่อง

การควบคุมซอฟต์แวร์ละเมดิลิขสทิธิ ์

มปีฏบิตัอิยา่งเป็นระบบ 

 

 

- พบการประกาศนโยบายด้านความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้สื่อบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น Flash Drive, 

Hard Disk และอื่น ๆ อีกทัง้กําหนด

แนวทางปฏิบตัิพนักงานในการใช้สื่อ

บนัทกึขอ้มลู 

7. ความมัน่คงปลอดภัยทางกายภาพและ

สภาพแวดลอ้ม 

- ไมม่กีารควบคุมป้องกนัการเขา้ออกใน

พื้ น ที่ จ ั ด เก็ บ  Batch Server แ ล ะ 

Control Room ที่ จ ั ด เก็ บ อุ ป ก ร ณ์ 

Network 

- Batch Server จั ด ว า ง อ ย่ า ง ไ ม่

เหมาะสม ไม่มกีารป้องกนัการเขา้ถึง

ทางกายภาพ 

- จากการสุ่มตรวจเครื่องลูกข่าย ไม่พบ

การกํ าห น ด ก าร ป้ อ งกัน ห น้ าจอ

คอมพวิเตอร ์และนโยบายการกําหนด 

Policy ในการควบคุม Screen Saver 

และพบโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ ์ 

 

 

- ไม่พบการป้องกนัหน้าจอคอมพวิเตอร ์

เพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลูสาํคญั 

 

 

- แต่ละสาขา ควรมีการควบคุมการ

จัด เก็บ อุปกรณ์ ต่ าง ๆ  ให้มีความ

เห มาะสม  โดย เฉพ าะ อุป ก รณ์ ที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เช่น Batch Server 

เป็นตน้ 

 

 

- ควรจดัใหม้กีารตรวจสอบ (Preventive 

Maintenance) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคลปีละ 1-2 ครัง้ เพื่อทําการ 

Update OS, Anti-Virus, ต รวจสอบ

ความเสีย่งและขดีความสามารถในการ

ใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงตรวจเช็ค

ซอฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์

- ควรตรวจเช็ค Server และอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ทัง้ด้านการทํางานของระบบ

และทางกายภาพอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ

ป้องกนัการเขา้ถงึจากผูท้ีไ่มม่สีทิธิแ์ละ

ป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลู 

 

 

- มีการควบคุมการเข้าออกในพื้นที่

จ ัด เก็บ  Batch Server และ Control 

Room ทีจ่ดัเกบ็อุปกรณ์ Network 

 

- Batch Server มี ก า รจัด ว า งอ ย่ า ง

เหมาะสม  

 

- จากการสุม่ตรวจเครือ่งลกูขา่ย พบการ

กํ า ห น ด ก า ร ป้ อ ง กั น ห น้ า จ อ

คอมพวิเตอร ์และนโยบายการกําหนด 

Policy ในการควบคุม Screen Saver 

และไมพ่บโปรแกรมละเมดิลขิสทิธิ ์

 

 

- มกีารประกาศนโยบายการป้องกนัการ

เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และมีการ

ดําเนินการกําหนด Screen Server 

เพื่ อ ป้ อ งกันการเข้าถึ งขณ ะไม่ มี

ผูใ้ชง้าน  

8. ค วาม มั น่ ค งป ล อด ภั ย สํ าห รับ ก าร

ดาํเนินการ 

- เครื่อ งบางส่วน ปิด  Windows Auto 

Update 

 

 

 

 

- พบผู้ใช้งานบางส่วนใช้ซอฟท์แวร์

ละเมดิลขิสทิธิ ์

 

 

 

- จดัทําแผนการตรวจสอบ Preventive 

Maintenance ร ว ม ถึ ง ทํ า ก า ร

ตรวจสอบสิทธิก์ารเข้าถึงซอฟต์แวร์

ล ะ เมิ ด ลิ ข สิท ธิ  ์ก ารอัพ เด พ  OS 

Software ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1-2 

ครัง้ 

- ควรใช้ซ อฟ ต์ แ วร์ม าช่ วย ใน การ 

ตรวจสอบการตดิตัง้โปรแกรมทีล่ะเมดิ

ลิขสิทธิข์องเครื่องลูกข่าย เพื่ อให้

สามารถตรวจสอบเครื่องลูกขา่ยไดทุ้ก

 

 

- พบการดําเนินการ update security 

patch Windows ตามรอบการทาํ PM 

 

 

 

 

- ไม่พบการใช้งานซอฟท์แวร์ละเมิด

ลขิสทิธิ ์โดยมกีารกําหนดเป็นนโยบาย

อยา่งชดัเจน 
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เครื่อง อีกทัง้ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายและ

ภ าระงาน ใน ก ารต รวจส อบ ข อ ง

เจา้หน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. ความมัน่คงปลอดภยัสําหรบัการสื่อสาร

ขอ้มลู 

- ไมพ่บการทวนสอบและป้องกนัในเรือ่ง

การปฏิบตัิตามระเบียบนโยบายด้าน

สารสนเทศเทา่ทีค่วร 

 

 

 

 

 

 

- ไม่พบการจัดทํา Network Diagram 

ของแต่ละสาขา 

 

 

- ควรประกาศ เผยแพร่ สร้างความ

ตระหนักให้พนักงานรับทราบและ

ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้มี

การทวนสอบหรือตรวจสอบสิทธิใ์น

การเข้าถึ งข้อมู ล  ต รวจสอบการ

ป้องกันการคัดลอกข้อมูลผ่านสื่อ

บนัทกึขอ้มูลพกพา อย่างน้อย ปีละ 1

ครัง้  

 

- ควรจัดทํา Network Diagram ในแต่

ล ะ ส า ข า พ ร้ อ ม จัด ทํ า แ ผ น ก า ร

ตรวจสอบ Preventive Maintenance

อยา่งน้อยปีละ 1-2 ครัง้ 

 

 

- พบข้อกํ าหนดบทลงโทษกรณี ไม่

ปฏิบตัติามระเบยีบว่าด้วยการใช้งาน

ระบบข้อมูลและเครอืข่ายสารสนเทศ

ขององค์กร รวมถึงการรกัษาปกป้อง

ข้อมูลความลบัของบรษิัท โดยมกีาร

ทวนสอบหรือตรวจสอบสิทธิใ์นการ

เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบการป้องกัน

การคดัลอกขอ้มูลผ่านสื่อบนัทกึขอ้มูล

พกพา 

- มีการจัดทํา Network Diagram ของ

สาขาและสาํนกังานใหญ่ครบถว้น 

 

10. การจดัหา/พฒันา/บาํรงุรกัษาระบบ 

- ไม่พบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรอื 

ขัน้ตอนในการกํากับดูแล เฝ้าระวัง 

และตดิตามกจิกรรมพฒันาระบบทีจ่า้ง

หน่วยงานภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ 

 

- ควรกําหนดนโยบายในการกํากบัดูแล 

เฝ้าระวัง และติดตามกิจกรรมการ

พฒันาระบบทีจ่า้งหน่วยงานภายนอก

เป็นผู้ดําเนินการ และควรบนัทึกการ

แกไ้ขปัญหาทัง้ทีเ่กดิจากบุคคลภายใน

และภายนอกองค์กร เพื่ อทบทวน

ปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้ สําหรบักรณีปัญหาที่เกิดจาก

ภายนอกองค์กรควรบันทึกข้อมูล

บุ ค ค ล ภ าย น อ ก  เห ตุ ผ ล ใน ก า ร

ดําเนินการพรอ้ม ผูอ้นุมตัแิละตดิตาม

ผลการแกไ้ขปัญหา 

 

- พบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือ 

ขัน้ตอนในการกํากับดูแล เฝ้าระวัง 

และตดิตามกจิกรรมพฒันาระบบทีจ่า้ง

หน่วยงานภายนอกเป็นผูด้าํเนินการ 

11. ความสมัพนัธก์บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

- ไม่มีการกําหนดนโยบายการเข้าถึง

ขอ้มลูขององคก์รจากผูใ้หบ้รกิารอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

- ควรจดัทํานโยบายการใชง้านและการ

ป้องกนัการเขา้ถงึจากบุคคลภายนอก 

เพื่ อ ค ว บ คุ ม ก า ร เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล

สารสนเทศ และป้องกนัการรัว่ไหลของ

ขอ้มลู 

 

- พบนโยบายการเข้าถึงข้อมูลของ

องค์กรจากผู้ให้บรกิารอย่างเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

12. การบรหิารจดัการเหตุการณ์ความมัน่คง

ปลอดภยัสารสนเทศ 

- ไม่พ บการนํ า ปั ญ ห าที่ เกิดขึ้นม า

วิเคราะห์เพื่ อวางแผนป้องกันและ

พฒันาระบบทีช่ดัเจน 

 

 

- ควรนําประวัติการแก้ไขปัญหามา 

วิเคราะห์ เพิ่ม เติมเพื่ อประโยชน์ที่

เพิม่ขึน้ เชน่ 

- ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาที่

 

 

- พบการนําปัญหาทีเ่กดิขึน้มาวเิคราะห์

เพือ่วางแผนป้องกนัและพฒันาระบบที่

ชดัเจน 
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เกิดขึ้นบ่อย ผลที่ได้สามารถนําไป

กําหนดแนวทางป้องกนั และจดัอบรม

พนกังาน 

- ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความรู้

ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ข อ งพ นั ก งาน แต่ ล ะค น  ผ ล ที่ ได้

สามารถนําไปกําหนดแนวทางการ

อบรมพนกังาน 

- ประโยชน์ในการบรหิารจดัการและ

บํารุงรกัษาอุปกรณ์ ผลที่ได้สามารถ

ประมาณงบประมาณค่าใชจ้่ายในการ

บาํรงุรกัษาหรอืจดัซือ้อุปกรณ์ 

13. ประเด็นด้านความมัน่คงปลอดภัย

สารสนเทศของการบรหิารจดัการ 

- ยงัไม่มกีารทดสอบ BCM/BCP โดยมี

แ ผ น จ ะทํ า ให้ แ ล้ ว เส ร็จ ใน เดื อ น

ธนัวาคม 2560 

 

 

- คณะกรรมการความมัน่คงควรนํา 

แผนสํารองฉุกเฉิน ไปประกาศให้

พนักงานและผู้มีส่วนรับผิดชอบได้

รบัทราบถึงขัน้ตอนการป้องกัน และ

แก้ ไข ปั ญ ห า เมื่ อถึ งระยะเวลาที่

กําหนดไวค้ณะกรรมการความมัน่คง

ปลอดภยัหรอืผูร้บัผดิชอบควรทําการ

ซอ้มกู้คนืระบบ และทดลองใชข้อ้มลูที่

กู้ คื น ได้ ว่ า ส าม า รถ ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ

ดําเนินการต่อไปได้หรอืไม่ พรอ้มทํา

จดัทาํรายงานสรปุผลการทดสอบ 

 

 

- พบการจัดทํ าแผนบริห ารจัดการ

สารสนเทศเพือ่สรา้งความต่อเน่ืองทาง

ธุ ร กิ จ  (BCM/BCP) ที่ ร ะ บุ แ ผ น

ดําเนินการกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และมี

การประเมินผลกระทบทางธุ รกิจ 

รวมถึงมกีารกําหนดความรบัผดิชอบ

ข อ ง เจ้ า ห น้ าที่  ค ณ ะก ร รม ก า ร

ผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  และ

กระบวนการกู้คืนระบบ ซึ่ งมีการ

ทดสอบการกู้คืน ระบบและมีการ

ทดสอบตดิต่อประสานงานคณะทาํงาน

ฉุกเฉิน เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2561  

14. ความสอดคลอ้ง 

- ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ยั งพ บ ว่ าบ า ง

กระบวนการไม่ไดป้ฏบิตัติามนโยบาย 

เช่น การควบคุมสิทธิใ์นระดับของ

ระบบปฏบิตักิารการควบคุมสื่อบนัทกึ

ขอ้มลูสว่นบุคคล 

- สาํหรบัการตรวจสอบปัญหายงัไมพ่บ 

การกํากบัดูแล เฝ้าระวงั และติดตาม

ปัญหาอยา่งชดัเจน 

- ขาดการทดสอบเพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่า

แผนความต่อเน่ืองการบรหิารจดัการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่ อสาร (Business Continuity Plan) 

ทีก่ําหนดขึน้สามารถใชง้านไดจ้รงิเมื่อ

องคก์รประสบปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

 

 

 

- ควรมกีารดาํเนินการทวนสอบนโยบาย

ที่มีการประกาศใช้ให้ เป็น ปัจจุบัน

สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานจรงิ หรอื 

ปรบัปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป

ตามนโยบายทีก่าํหนดขึน้ 

- ควรทําการตรวจสอบ ตดิตามปัญหาที่

เกิดขึ้น เพื่อกําหนดเป็นแนวทางใน

การพฒันาและป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

- ควรมกีารจดัการความเสีย่งทีอ่าจ

เกดิขึน้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นแผนความ

ต่อเน่ืองการบรหิารจดัการดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

(Business Continuity Plan) ควรมี

การทดสอบตามแผนนโยบายอยา่ง

เป็นระยะอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

- ในการปฏิบัติงานพบการกําหนด

เอ ก ส า รคู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ง า น  (Work 

Instruction) และปฏิบัติงานตามคู่มือ

การปฏบิตังิานทีม่กีารกาํหนดขึน้ 

 

- พ บการกํ ากับดู แล  เฝ้ าระวังและ

ตดิตามปัญหาอยา่งชดัเจน 

 

- มีการจัดทําแผนความต่อเน่ืองการ

บ ริห า ร จัด ก า รด้ า น เท ค โน โล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Business 

Continuity Plan) และทําทดสอบตาม

แผนทีก่าํหนดขึน้เรยีบรอ้ย 
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ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดว้่าจา้ง P&L เพื่อทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่เตมิ โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ครัง้ที ่S1/2561 เรื่อง การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตังิาน

เกี่ยวกบัการทํารายการระหว่างกนั และ การปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ (Covenant) โดย P&L ไดเ้ขา้

ทําการตรวจสอบ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสงิหาคม 2561 และนําเสนอรายละเอียดของการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2561 (หลงั

การแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2561 โดยมกีระบวนการทีต่รวจสอบดงัน้ี 

การปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบปฏบิตังิานเกีย่วกบัการทาํรายการระหวา่งกนั 

- นโยบาย/ระเบยีบและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

- การใหส้ตัยาบนัสาํหรบัรายการระหวา่งกนั 

การปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาสนิเชื่อ (Covenant) 

- การปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญาสนิเชื่อ 

- การชาํระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ 

- การจดัเกบ็เอกสารสญัญาสนิเชื่อ 

 

ผลการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบรษิัทฯ ได้ปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพยีงพอ และ P&L ไม่พบ

ประเดน็ทีม่คีวามเสีย่งจากการตรวจสอบ 

2. การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ครัง้ที ่1/2561 เรื่อง วงจรรายจ่าย ของบรษิทัย่อยราย ALCP AAPP 

และ ABA โดยช่วงระยะเวลาเขา้ตรวจอยู่ระหว่างเดอืนสงิหาคม ถงึ เดอืนตุลาคม 2561 P&L ได้นําเสนอผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2561 

(หลงัการแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2561 โดยผลการตรวจสอบไมพ่บประเดน็ทีม่คีวามเสีย่ง บรษิทั

ยอ่ยรายดงักลา่วมกีารควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 
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โดยภาพรวม จากการตรวจสอบระบบควมคุมภายในโดย P&L สรุปไดว้่า กลุ่มบรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามระบบ

การควบคุมภายในที่ไดก้ําหนดขึน้มา กลุ่มบรษิทัฯ มกีารควบคุมภายในในส่วนที่เป็นสาระสาํคญัที่เพยีงพอ ซึ่งทําให้

กลุม่บรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคเ์พือ่ 

• เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนินงานของกลุม่บรษิทัฯ 

• เพิม่ความเชื่อมัน่ของผูบ้รหิารระดบัสงูวา่กลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้และไม่มขีอ้ผดิพลาดทีม่ี

สาระสาํคญั 

• ให้เกดิความมัน่ใจว่ากลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอ และพนักงานมกีารปฏบิตังิาน

ตามระบบการควบคุมภายในทีก่าํหนดไว ้
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สว่นที ่2.3.13 หน้าที ่14 

13.3 ข้อสงัเกตจากผูส้อบบญัชี  

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั (“PwC”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกลุม่บรษิทัฯ ไดม้รีายงานขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทางการบญัชแีละการควบคุม

ภายในลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 ซึง่เกดิจากการตรวจสอบงบการเงนิรายปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยไดนํ้าเสนอรายละเอยีดของการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษิทัฯ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561   

ต่อมา PwC ไดเ้ขา้ทําการสอบทานงบการเงนิสาํหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และไดต้ดิตามความคบืหน้าของการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม

บรษิทัฯ โดยฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ไดนํ้าเสนอรายละเอยีดของการตรวจตดิตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2561 

(หลงัการแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2561 ปัจจุบนักลุม่บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการปรบัปรงุจดัการแกไ้ขแลว้ 2 ขอ้ ซึง่เป็นความเสีย่งในระดบัสงู และปานกลาง และยงัอยูใ่นระหวา่งการ

แกไ้ขอกี 1 ขอ้ ซึง่เป็นความเสีย่งในระดบัตํ่า ทัง้น้ี รายงานสถานะปัจจุบนัของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมถงึขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ของผูบ้รหิารของ

ประเดน็ความเสีย่งในระดบัดงักลา่วขา้งตน้ มตีามรายละเอยีดดงัน้ี 

สรปุข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในและระบบบญัชี 

หวัข้อ 
ระดบัความสาํคญั 

สงู กลาง ตํา่ 

1. ระบบการควบคมุภายในทัว่ไป    

1.1 ไมม่กีารควบคุม ตรวจวดั และแกไ้ขการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขตามสญัญาเงนิกูย้มื X   

2. การบนัทึกบญัชี    

2.1 ไมม่กีารจดัทาํคูม่อืการปฏบิตังิานของแผนกบญัช ีและไมม่คีูม่อืการบนัทกึบญัช ี(Accounting manual)  X  

3. รายการระหว่างกนั    

3.1 มชีื่อรว่มกนัระหวา่งกลุม่บรษิทัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัในโฉนดทีด่นิ   X 
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ข้อสงัเกต บริษทั ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

1. ไม่มีการควบคุม ตรวจวัด และแก้ไขการ

ปฏิบติัตามเงื่อนไขตามสญัญาเงินกู้ยืม 

จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทไม่มีการควบคุม 

ตรวจวดั และแก้ไขการปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ตามสญัญาเงนิกูย้มืทีท่าํกบัสถาบนัการเงนิรวมถงึการ

ตรวจสอบเงือ่นไขต่าง ๆ ตามสญัญาเงนิกูย้มื 

ABA ไม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไว้ในสญัญาเงนิกู้ยืมได้ และไม่ได้

เรง่ทําการแกไ้ข ทาํใหบ้รษิทัตอ้งจดั

ประเภทเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหน้ีสนิ

หมุนเวยีนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

ก ารบัญ ชี  ฉ บับ ที่  1 เรื่ อ งก า ร

นําเสนองบการเงนิ 

ข้อเสนอแนะ: 

กลุ่มกิจการควรจดัให้มกีารควบคุม เพื่อตรวจวดัผลการดําเนินงานและการปฏิบตัิตามเงื่อนไขตาม

สญัญาเงนิกู้ยมืทีท่ํากบัสถาบนัการเงนิ สําหรบัทุกบรษิทั และเร่งประสานงานกบัทางสถาบนัการเงนิ

เมือ่ทราบวา่มขีอ้ใดทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขได ้

ผู้ ร ับ ผิ ด ช อ บ : นางชัญ ญ า สังค ะหะ , ผู้อํ านวยการสายงานพัฒ นาธุ รกิจ   (VP-Business 

Development), ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร:  

โดยโครงสรา้งการบรหิารจดัการของกลุ่มกจิการ การจดัหาเงนิทุน (Funding) ซึง่รวมถงึการจดัหาเงนิ

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพื่อนํามาใชใ้นการพฒันาและดําเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มกจิการเป็นหน่ึง

ในงานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายพฒันาธุรกจิ โดยเมื่อไดจ้ดัหาสนิเชื่อและทําสญัญาสนิเชื่อกบั

สถาบนัการเงนิแล้ว ฝ่ายพฒันาธุรกจิยงัต้องมหีน้าทีค่อยตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุม (Monitor & 

Control) ให้กลุ่มกิจการได้มกีารปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาสนิเชื่อ (Debt Covenants) 

เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าจะไมเ่กดิเหตุการณ์ทีอ่าจเขา้ขา่ยเป็นเหตุผดิสญัญา (Event of Default) รวมถงึการขอ

ผ่อนผนั (Request for Waiver) ในกรณีทีอ่าจจะมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาสนิเชื่อ

ดว้ย ทัง้น้ี ทุกสญัญาเงนิกูจ้ะมเีจา้หน้าทีข่องฝ่ายพฒันาธุรกจิทาํหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และควบคุม 

เป็นการเฉพาะ 

อย่างไรกด็ทีีผ่า่นมาในอดตีอาจมบีางสญัญาสนิเชื่อ ซึง่ช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ระหวา่งทีก่ลุ่มกจิการกําลงั

เจรจากบัสถาบนัการเงนิเพื่อขอยกเลิกเงื่อนไขบางขอ้ของสญัญาสนิเชื่อ โดยเงื่อนไขดงักล่าวกลุ่ม

กิจการประเมนิแล้วว่ามโีอกาสที่อาจจะไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่กําหนดได้ ดงันัน้จงึเป็น

เหตุผลใหก้ลุ่มกจิการตดัสนิใจไม่ไดท้ําหนังสอืขอผ่อนผนัในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้

ดงักล่าวไปยงัสถาบนัการเงนิ เน่ืองจากการมหีนังสอืขอผ่อนผนัไปยงัสถาบนัการเงนิในช่วงทีก่ําลงั

เจรจาขอยกเลกิเงือ่นไข จะทาํใหก้ารเจรจาต่อรองกบัสถาบนัการเงนิทาํไดย้ากขึน้และทาํใหก้ลุ่มกจิการ

เสยีเปรยีบ กล่าวคอื สถาบนัการเงนิอาจขอให้คงเงื่อนไขดงักล่าวไว้โดยไม่ต้องยกเลิก แต่ให้กลุ่ม

กจิการทําหนังสอืขอผ่อนผนัมาเป็นครัง้ๆ ดงัที่กลุ่มกจิการไดท้ําหนังสอืขอผ่อนผนัเขา้มา  อย่างไรก็

ตามเพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดงักล่าว กลุ่มบรษิัทฯ ได้ทําการเจรจาต่อรองเพื่อขอ

เปลี่ยนตวัผูค้ําประกนัจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของกลุ่มบรษิทัฯ มาเป็น ACE แทน โดยเมื่อวนัที่ 24 
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ข้อสงัเกต บริษทั ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

กนัยายน 2561 ได้มาการลงนามในสญัญาสนิเชื่อฉบบัแก้ไขเพื่อเปลี่ยนตวัผู้คํ้าประกนัจากบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันเป็น ACE โดยการเปลี่ยนตัวผู้คํ้าประกันดังกล่าวมีผลเมื่อวนัที่ 28 กันยายน 2561 

หลงัจากทีไ่ดม้กีารเปลีย่นตวัผูค้ํ้าประกนัจากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัเป็น ACE เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จะทํา

ใหบ้รษิทัยอ่ย พน้จากเหตุซึง่อาจทาํใหถ้กูเรยีกชาํระหน้ีก่อนกาํหนด 

นอกจากน้ี กลุ่มกจิการไดด้ําเนินการปรบัปรุงและแกไ้ขระบบการตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุม การ

ปฏบิตัติาม Debt Covenants ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ดงัน้ี 

1. ฝ่ายพฒันาธุรกจิจดัทําคู่มอืการปฏบิตังิาน (Work Instruction: WI) ของวธิกีารตดิตาม ตรวจสอบ 

และควบคุม การปฏบิตัติาม Debt Covenants ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใชภ้ายในหน่วยงาน และจดั

ใหม้กีารฝึกอบรมพนกังานใหเ้ขา้ใจการทํางานตาม WI ดงักล่าว โดย WI ดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2561 

2. ฝ่ายพฒันาธุรกจิกําชบัและนํา WI ไปปฏบิตัภิายในหน่วยงานโดยเคร่งครดั และมกีารรายงานผล

การปฏบิตังิานใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการ

บรษิทัไดร้บัทราบเป็นระยะ 

3. จดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายในอสิระซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเขา้มาตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ 1) และ 

ขอ้ 2) ในช่วงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561 - 9 สงิหาคม 2561 ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้นําเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อ

รบัทราบแล้ว เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารบัทราบรายงาน

ดงักล่าวแลว้ 

2. ไม่มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานของแผนก

บั ญ ชี แ ล ะ ไ ม่ มี คู่ มื อ ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี 

(Accounting manual) 

จากการตรวจสอบพบวา่ขอ้ผดิพลาดต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มี

สาเหตุส่วนหน่ึงเกดิจากความไม่แน่ใจในขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานเอง รวมทัง้ระบบงานที่ต้อง

ติดต่อและรบัข้อมูลจากแผนกอื่น ๆ การมอบหมาย

กลุ่มบรษิทั พ นั ก งาน ไม่ มีแ น วท าง ใน ก าร

ปฏิบัติงานเพื่อทําให้งานที่ได้ร ับ

มอบหมายลุล่วงและสาํเรจ็ดว้ยด ีทาํ

ให้อาจเกิดความล่ าช้าและเกิด

ขอ้ผดิพลาดได ้

ข้อเสนอแนะ: 

บรษิทัควรจดัใหม้คีูม่อืการปฏบิตังิานทีอ่ธบิายหน้าทีง่าน ความรบัผดิชอบ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ต่ละสว่น

งานเกบ็ไว ้เพือ่การศกึษาของพนกังาน รวมทัง้ควรมกีารจดัทาํคู่มอืการบนัทกึบญัชเีพือ่เป็นแนวทางใน

การปฏบิตัแิก่พนกังานบญัช ี

ผู้รบัผิดชอบ: นางสาวสะดุดตา นวสกุล, ผู้อํานวยการสายงานบญัชีและการเงนิ (VP-Finance & 

Accounting), ฝ่ายบญัช ี
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ข้อสงัเกต บริษทั ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

งานและความรบัผดิชอบไมไ่ดถู้กแบง่แยกอยา่งชดัเจน 

รวมทัง้แนวทางในการบนัทึกบญัชีเกี่ยวกบัรายการ

ต่าง ๆ 

ความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร:  

กลุ่มบรษิัทฯ ได้จดัทําคู่มอืการบนัทกึบญัชเีรยีบรอ้ยแล้ว มผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมี

หวัขอ้คูม่อืดงัน้ี 

1. คูม่อืการบนัทกึบญัชรีายไดแ้ละการรบัชาํระเงนิ 

2. คูม่อืการบนัทกึบญัชคีา่ใชจ้า่ย 

3. คูม่อืการบนัทกึบญัชรีะบบเงนิเดอืน และผลประโยชน์พนกังาน 

4. คูม่อืการบนัทกึบญัชสีนิคา้คงเหลอื 

5. คูม่อืการบนัทกึบญัชทีรพัยส์นิถาวร 

6. คูม่อืการบนัทกึบญัชกีารปิดบญัชแีละการจดัทาํรายงานทางการเงนิ 

7. คูม่อืการบนัทกึบญัชกีารจดัทาํงบการเงนิรวม 

8. คูม่อืการบนัทกึบญัชเีงนิกูย้มื 

3. มีช่ือร่วมกนัระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกนัในโฉนดท่ีดิน 

เอกสารแสดงการถือครองกรรมสทิธิท์ี่ดินควรมีการ

แบง่แยกกนัอยา่งชดัเจน 

กลุ่มบรษิทั อ า จ เกิ ด ค ว า ม ไ ม่ ชั ด เจ น ใน

กรรมสทิธิข์องสินทรพัย์บนที่ดินที่

ถอืครองรว่มกนั 

ข้อเสนอแนะ:  

กลุ่มบรษิทัควรจดัใหม้กีารแบง่แยกโฉนดใหช้ดัเจน 

ผู้ ร ับ ผิ ด ช อ บ : นางชัญ ญ า สังคะหะ , ผู้อํ านวยการสายงานพัฒ นาธุ รกิจ   (VP-Business 

Development), ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

ความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร:  

กลุ่มกจิการมทีี่ดนิซึ่งเป็นการถอืกรรมสทิธิร์วมโดยมชีื่อเป็นเจา้ของร่วมกนักบับุคคลอื่น จํานวน 17 

แปลง (โฉนด 15 แปลง และ นส.3 ก 2 แปลง) โดยมชีื่อร่วมกนักบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั จํานวน 16 

แปลง และมชีื่อรว่มกนักบับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั จาํนวน 1 แปลง ซึง่การถอืกรรมสทิธิ ์

รวมดงักล่าวกลุ่มกิจการไม่ได้มคีวามเสีย่งในเรื่องของสดัส่วนความเป็นเจา้ของในที่ดนิดงักล่าวแต่

อย่างใด เน่ืองจากทีด่นิดงักล่าวทุกแปลงไดม้กีารจดทะเบยีนบรรยายสว่นไวก้บักรมทีด่นิแลว้ โดยไดม้ี

การระบุสดัส่วนความเป็นเจา้ของของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชดัแจง้ ซึ่งผลทางกฎหมายย่อมถือว่าผู้ถือ

กรรมสทิธิร์วมแต่ละฝ่ายต่างมสี่วนเป็นเจา้ของตามทีไ่ดจ้ดบรรยายส่วนไว ้โดยถา้จะแบ่งแยกโฉนดก็

จะตอ้งแบง่แยกตามสดัสว่นทีก่าํหนดไวน้ี้ดว้ย 

อย่างไรกด็เีพื่อใหเ้อกสารสทิธใินทีด่นิดงักล่าวของกลุ่มกจิการมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้และมคีวามสะดวก

ต่อการนําไปใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การจดจํานอง การจําหน่ายจ่ายโอน เป็นต้น ที่ผ่านมากลุ่ม
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ข้อสงัเกต บริษทั ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร 

กจิการจงึไดด้ําเนินการยื่นขอแบ่งแยกโฉนดดงักล่าวทัง้หมดต่อกรมทีด่นิมาไดเ้ป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ 

ซึง่การดาํเนินการมคีวามคบืหน้าตามลาํดบั โดยสถานะในปัจจบุนัสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื 

1. แปลงทีแ่บง่แยกโฉนดเสรจ็แลว้ จาํนวน 5 แปลง 

2. แปลงทีอ่ยู่ในขัน้ตอนของกรมทีด่นิ จาํนวน 11 แปลง โดยทัง้ 11 แปลง ไดท้าํการรงัวดัเสรจ็แลว้รอ

เพยีงการออกโฉนด  ทัง้น้ี คาดวา่การแบ่งแยกโฉนดของแปลงทีด่นิในกลุ่มน้ีจะทยอยแลว้เสรจ็ทัง้หมด

ภายในปี 2561 

3. แปลงทีไ่มส่ามารถแบ่งแยกโฉนดได ้1 แปลง เน่ืองจากเจา้ของกรรมสทิธิร์วมอกีรายซึง่เป็นบุคคล

อื่นทีไ่มใ่ชบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นบุคคลทีศ่าลสัง่ใหเ้ป็นคนสาบสญู ยงัคงอยูร่ะหวา่งการเรง่รดัตดิตาม

โดยฝ่ายกฎหมาย โดยปัจจุบนั ทายาทของเจา้ของกรรมสทิธิร์ว่มไดร้อ้งขอตัง้ผูจ้ดัการมรดก คดยีงัอยู่

ในการพจิารณาของศาลฎกีาเน่ืองจากทายาทยงัไม่สามารถตกลงกนัได ้ศาลยงัไม่มคีําสัง่แต่งตัง้ผูใ้ด

เป็นผูจ้ดัการมรดก (คดขีึน้สูศ่าลฎกีาเมือ่ 6 มถุินายน 2561) การทีจ่ะแบง่ทีด่นิได ้จะตอ้งรอใหศ้าลฎกีา

มคีําสัง่แต่งตัง้ผูจ้ดัการมรดกเสยีก่อนบรษิทัจงึจะไดด้ําเนินการแจง้ให้ผูจ้ดัการมรดกทําการแบ่งแยก

ทีด่นิต่อไป  หากผูจ้ดัการมรดกไมย่อมแบง่แยก บรษิทักต็อ้งใชส้ทิธิท์างศาลต่อไป 
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13.4 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่10/2561 เมื่อวนัที ่4 กรกฎาคม 2561 ไดม้มีตวิ่าจา้ง P&L 

เป็นผูต้รวจสอบภายใน และแต่งตัง้ นางสาววรรณวมิล จองสรุยีภาส ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ ผูด้าํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในมวีุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ การ

อบรม ที่เหมาะสม และมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมและการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ จงึเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมที่จะ

ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทัง้น้ี การพิจารณา และอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดํารง

ตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมตัจิากจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 

 


