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13.     กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
13.1 สรุปควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท  
  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากัด) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและ
สภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเส่ียง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัท 
และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)   โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว 

ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัทยังได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานตรวจสอบภายนอก (outsource) เพื่อ
ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อประเมินผลและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน ส าหรับใช้ติดตาม
และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท  ซึ่งบริษัทได้
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างตอ่เนื่อง  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท 
แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้
ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและมีความ
น่าเชื่อถือ (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษัท ตามเอกสารแนบ 3) 

 
13.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
 
 

13.2.1   สรุปควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปี
2560   

 จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทส าหรับปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ได้ด าเนินการ
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ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจ าเป็น เพื่อประโยชน์
ในการก าหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใชใ้นการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องของระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

    

13.3  ข้อสังเกตของหน่วยงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
 
บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้างบริษัท 

แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด เข้าท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด มีนางสาววรรณา เมลือง
นนท์ (CIA, CPIA) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด  และนางสาววรรณา เมลืองนนท์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง 
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview Audit)  และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้เกิดความมั่นใจเกี่ยวกับ
ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกิจกรรมที่มีอยู่ของบริษัทจะช่วย
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท รวมทั้งประเมินความเส่ียงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นตามปัจจัยแวดล้อม
ทางธุรกิจ ตลอดจนสอบทานว่าได้มีกระบวนการควบคุมให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ตามที่บริษัทก าหนดไว้  นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้บริหารบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท ์จ ากัด ได้ออกรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัท  
ครั้งที่ 1 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 (รายงานฉบับที่ 1) และได้ออกรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน รวมจ านวน 6 ฉบับ ดังตาราง 

รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน วันที่ออกรำยงำน 
รายงานฉบับที่ 1 (Overview Audit) 14 ตุลาคม 2559  
รายงานฉบับที่ 2 24 เมษายน 2560 
รายงานฉบับที่ 3 7 สิงหาคม 2560 
รายงานฉบับที่ 4 9 ตุลาคม 2560 
รายงานฉบับที่ 5 15 มกราคม 2561 
รายงานฉบับที่ 6 8 มิถุนายน 2561 

จากข้อมูลจากรายงานผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report) ครั้งที่ 4/2560 (รายงานฉบับที่ 5) จัดท าโดย 
บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ครอบคลุมการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  
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ส่วนที่หนึ่ง การตรวจสอบติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 
3/2560 : เงินเดือนและบริหารงานบุคคล และกระบวนการบริหารโครงการรถคาราวาน 

ส่วนท่ีสอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม :  ระบบการขาย การตลาด และบริการ  
หลังการขาย  และการรับเงิน 

ส าหรับรายงานผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report) ครั้งที่ 4/2560  ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้เริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 พบข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
รวมจ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วยข้อสังเกตที่มีประเด็นความเส่ียงปานกลางจ านวน 5 ข้อ และประเด็นความเส่ียงระดับต่ า
จ านวน 2 ข้อ ซึ่งบริษัทได้น าเสนอรายงานการตรวจสอบภายในดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
1/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ส าหรับผลการตรวจติดตามการด าเนินของบริษัท ตามที่ระบุในรายงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit 
Report) ครั้งที่ 4/2560(รายงานฉบับที่ 5) ลงวันที่  15 มกราคม 2561 ดังกล่าว สามารถสรุปรายละเอียดข้อตรวจพบ 
ข้อเสนอแนะ พร้อมผลการตรวจติดตามส าหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
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ส่วนที่หนึ่ง การตรวจสอบติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบตามรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2560  : เงินเดือนและบริหารงานบุคคล และกระบวนการบริหารโครงการรถ
คาราวาน 

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

1. ระบบเงินเดือนและบริหำรงำนบุคคล 
1.1 การคัดสรรพนักงานและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ าตอบแทน  (Nomination and Remuneration Committee)  ซึ่ งบ ริษั ท อยู่
ระหว่างการด าเนินการพิจารณาแต่งตั้ง 
(ระดับความเสี่ยง : ต่ า) 

อาจท าให้การก ากับดูแลไม่
ครอบคลุมในระดับพนักงานท่ี
มีความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะ :  
เมื่อบริษัทได้แต่งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแล้ว ต้องก าหนด
คุณสมบัติ  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการดังกล่าวโดยก าหนดเป็นกฎ
บัตร เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
สื่อสาร และประกาศใช ้
การด าเนินการของบริษัท :  
บริษัทได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และจัดท ากฎ
บัตร โดยจะน าเข้าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

บริษัทจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่ ง ตั้ ง คณ ะก รรม ก ารส ร รห าแ ล ะก าห น ด
ค่ าต อ บ แท น แ ล ะพิ จ า รณ าอ นุ มั ติ ก ฎ บั ต ร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใน
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 คือ 1.นายทนง  ลี้อิสสระ
นุกุล 2.นางอรทัย  วานิชดี 3.นายโอภาส  เฉิดพันธุ์   
สถานะ: อยู่ระหว่างเสนอพิจารณาแต่งตั้ง  
การด าเนินการของบริษัท ณ ปัจจุบัน : บริษัทได้
เสนอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 การสื่อสาร 
บริษัทก าหนดช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 
(Whistle-blower hotline)  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท 
Complaint@mvisiongroup.com  แต่บริษัทไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการรายงานผล 
และความคืบหน้าของการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่เหมาะสม 

ก า ร สื่ อ ส า ร อ า จ ไม่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์  

ข้อเสนอแนะ :  
1. ก าหนดขั้นตอน/หน่วยงานผิดชอบท่ี
ชัด เจน ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน รวมถึงการรายงานความคืบหน้า

บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบาย การปฏิบัติงานรับ
เรื่องรอ้งเรียน ระบุช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน / 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ / ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน 
การรายงานผลและความคืบหน้าของการรับเรื่อง

mailto:Complaint@mvisiongroup.com
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ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

รวมทั้งบุคคล /หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

ต่อคณะกรรมการ ก าหนดมาตรการ
ป้องกันความลับของผู้แจ้งเบาะแส 
2. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการรับแจ้ง
เบาะแสการทุจริตหรือการกระท าท่ี ไม่
เหม าะสม  ขั้ น ต อนการแจ้ ง  รวม ถึ ง
มาตรการป้ องกันความลับของผู้ แจ้ ง
เบาะแส 
การด าเนินการของบริษัท :  
บริษัทได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินการ
รั บ ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น  ซึ่ ง ค ร อ บ ค ลุ ม ท้ั ง
กระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน การ
ติดตาม และการรายงานผล  ซึ่งก าหนด
ผู้รับผิดชอบ คือ คุณธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ)  
สายบังคับบัญชาสูงสุดของทรัพยากร
บุคคล 

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการกระท าท่ีไม่
เหมาะสม  ส่งตรงถึง ประธานกรรมการบริษัท และ/
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
ช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่  
1. จดหมายทางไปรษณีย์ ส่งตามท่ีตั้งของบริษัท  
2. จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

E-mail address: 
complaint@mvisioncorp.com 

3. ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทท่ีเมนู “Complaint” 
ข้อมูลจะส่งไปยังอีเมล์ 
complaint@mvisioncorp.com 
บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการภายใน 7 วัน

ท าการ รวมทั้งรายงานผลและความคืบหน้าต่อ
ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกเดือน  
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

1.3 การจัดท ารายงานเงินเดือน 
จากการตรวจสอบรายงานเงินเดือนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2560 พบว่า
เงินได้พนักงานท่ียื่นต่อกรมสรรพากร ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ไม่ถูกต้อง ตรงตามเงิน
ได้ท่ีเกิดขึ้นจริงตามรายงานเงินเดือน  โดยเงินได้ท่ีแสดงในแบบ ภ.ง.ด.1 เป็นเงิน
ได้สุทธิหลังรายการหัก เช่น ประกันสังคม / ภาษี / รายการหักอื่น  (บริษัทยื่น
แบบภ.ง.ด.1 ไม่ถูกต้อง ตั้งแต่เดือน มกราคม-สิงหาคม 2560) 

อาจถูกค่าปรับทางภาษ ี ข้อเสนอแนะ : 
บริษัทควรก าหนดเพิ่ ม ให้มีการจัดท า
รายงานกระทบยอดเงินเดือนตามรายการ
บัน ทึกบัญ ชี  เปรียบเทียบกับรายงาน
เงินเดือนและรายงานภาษ ี

     บริษัทได้ด าเนินการยื่นแบบภ.ง.ด.1 เพิ่มเติมให้
ถูกต้องตรงตามเงินได้ท่ีเกิดขึ้นจริงต่อหน่วยงาน
กรมสรรพากร  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560 
     จากการตรวจสอบรายงานเงินเดือน เดือ น
กันยายนและตุลาคม 2560 บริษัทได้จัดท ารายงาน

mailto:complaint@mvisioncorp.com
mailto:complaint@mvisioncorp.com
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ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) การด าเนินการของบริษัท :  
บริษัทก าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลท าการตรวจสอบและกระทบ
ยอดเงินเดือนจากระบบ B plus 
เปรียบเทียบกับรายการบันทึกบัญชี และ
รายงานภาษี 
 

เปรียบเทียบค่าจ้างระหว่างเดือนโดยมีการระบุ
รายได้รวมท่ีต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ,รายการหักและ
ยอดรวมสุทธิโอนเข้าบัญชีพนักงาน โดยมี  HR 
Supervisor เป็ นผู้ จัดท า / HR and GA Manager 
เป็ น ผู้ ท บ ท วน / Chief Financial Officer เป็ น ผู้
ต ร ว จ ส อ บ /   Chief Information Officer เป็ น
ผู้อนุมัติ  
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

2. กระบวนกำรบริหำรโครงกำรรถคำรำวำน 
2.1 การก าหนดราคาขาย 
อ้างอิง : นโยบายด้านการขายสินค้าและบริการของบริษัท ประกาศ ณ วันท่ี 1 
สิงหาคม 2560  มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560 ประเภทสินค้า ล าดับข้อท่ี 5. 
Caravan (รถบ้าน) 
พบว่านโยบายด้านการขายสินค้าและบริการของบริษัท  มีการทบทวนระหว่างปี 
เพิ่มเติมงานขายของโครงการรถบ้าน (Caravan)   ระบุการประกาศใช้วันท่ี 1 
สิงหาคม 2560  มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่พบการลงนามเป็น
ลายลักษณ์อักษรของผู้มีอ านาจอนุมัติ  
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

อาจมีการขายท่ีไม่เป็นไปตาม
นโยบายและอ านาจอนุมัติ 
แ ล ะ อ าจท า ใ ห้ เกิ ด ค ว าม
เสียหายได ้

ข้อเสนอแนะ : 
นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และประกาศต่าง 
ๆ ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนการประกาศใช้ 
การด าเนินการของบริษัท :  
นโยบายด้านการขายสินค้าและบริการ ซึ่ง
ประกาศใช้ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 และ 
มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม 2560 ได้ลง
นามโดยคุณโอภาส เฉิดพันธุ์  ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารแล้ว 
 
 

นโยบายด้านการขายสินค้าและบริการ ได้ผ่านการ
พิจารณาและอนุมัติลงนามโดยผู้มีอ านาจ (ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร) แล้ว 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน 
บริษัทได้ก าหนดคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับรถคาราวาน ดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้งานรถคาราวาน  
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน ลงวันท่ี 1 
กันยายน 2560 
ข้อตรวจพบ: 
บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการขาย ประเภท 
รถคาราวาน 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

อาจท าให้พนักงานปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

ข้อเสนอแนะ : 
บริษั ทควรเร่งจัดท าคู่ มื อขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการขาย ประเภท รถคาราวาน 
ให้ชัด เจน เป็นลายลักษณ์ อักษ รและ
ครอบคลุมทุกกิจกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ควรประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นค าบรรยายและทางเดินเอกสารการ
ควบคุมภายใน อ านาจอนุมัติ และตัวอย่าง
เอกสารรายงานท่ีต้องจัดท า เป็นต้น 
การด าเนินการของบริษัท :  
บริษัทได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การขาย ประเภทรถคาราวาน อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบและอนุมัติก่อนการประกาศใช้ 

บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการขายประเภทรถ 
Caravan ซึ่งระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเป็นค า
บรรยาย และทางเดินเอกสารการควบคุมภายใน 
รวมท้ังอ านาจด าเนินการและอนุมัติ ท่ี เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติลงนาม
โดยผู้มีอ านาจ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) แล้ว 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 

2.3 การจดทะเบียนประเภทธุรกิจ 
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการให้เช่าอุปกรณ์การเดินป่า 
แคมป์ปิ้ง และยานพาหนะส าหรับกิจกรรมสันทนาการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว  แต่ไม่ได้ด าเนินการยื่นเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากร
หลังจากท่ีมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วภายใน 15 วัน  
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

อาจถู กค่ าป รับ จากการไม่
ป ฏิ บั ติ ต าม ก รอ บ เว ล า ท่ี
ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ : 
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวกับ
รายได้หลัก ต้องด าเนินการยื่นเอกสารแจ้ง
เปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากรหลังจากท่ีมี
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วภายใน 15 วัน 
การด าเนินการของบริษัท :  

บริษัทได้ยื่นค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นเปลี่ยนแปลงเพิ่มประเภท
กิจการ ต่อกรมสรรพากร เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2560 เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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บริษัทจะได้ด าเนินการยื่น ภ.พ.09 เพื่อ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยว กับรายได้
หลักต่อกรมสรรพากร   

2.4 การตรวจรับรถคาราวาน 
การส่งมอบรถท่ีติดตั้งส่วนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจาก หจก. คาสสิกคาร์ ออดิโอ 
ไม่พบใบตรวจสภาพรายการรถ จ านวน 9 คัน (จากจ านวนรถท้ังหมด 10 คัน)  ซึ่ง
ผู้รับการตรวจชี้แจงว่า รถบ้านจ านวน 9 คันดังกล่าว ทางหจก. คาสิกคาร์ ออดิโอ 
ได้น าไปจัดส่งท่ีราชบุรี ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดเก็บรถบ้านโดยมีการตรวจรับรถบ้าน 
ตามใบตรวจสภาพรายการรถ แต่ไม่ได้ส่งเอกสารมาจัดเก็บท่ีบริษัท 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

อาจมีการรับสินค้าโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพ / สินค้า
อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ : 
1. ติดตามเอกสารใบตรวจสภาพรายการ
รถ จัดเก็บไว้ให้ครบถ้วน 
2. บริษัทควรก าหนดขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจรับรถคาราวาน ดังนี้ 
- การตรวจรับมอบรถกรณีไม่ Full option 
- การตรวจรับมอบรถกรณี Full option 
- การรับ-ส่งมอบรถเพื่อน าไปติดตั้งส่วน
เพิ่มเติม  
   ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทางเดิน
เอกสาร  การควบคุมภายใน อ านาจอนุมัติ 
ตัวอย่างเอกสารรายงานท่ีต้องจัดท า และ
เอกสารท่ีต้องน าส่งให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
การด าเนินการของบริษัท :  
รถบ้านท้ัง 10 คัน ผ่านการตรวจสอบ
สภาพรถแล้ว และได้ติดตามเอกสารใบ
ตรวจสภาพรายการรถจัดเก็บไว้ครบถ้วน

1. บริษัทได้ติดตามใบตรวจสภาพรับรถคาราวาน
ครบตามจ านวนแล้ว ซึ่งปัจจุบันการส่งมอบรถ
ก าหนดให้ท าการส่งมอบท่ีบริษัท 
2. บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการตรวจ
รับรถคาราวาน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใช้แล้ว 
สถานะ : ด าเนินการแล้ว 
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แล้ว และบริษัทจะได้ก าหนดขั้นตอน
เกี่ยวกับการตรวจรับรถคาราวานท่ีชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.5 การจัดเก็บรถคาราวาน 
     ปัจจุบันรถคาราวานจัดเก็บท่ีจังหวัดราชบุรี ในพื้นท่ีของเพื่อนผู้บริหาร ซึ่งไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ี  และไม่มีเจ้าหน้าท่ี
บริษัทหรือท าสัญญาจ้างผู้ดูแลอยู่เป็นประจ า 
     บริษัทชี้แจงว่า เน่ืองจากสถานท่ีท่ีจัดเก็บรถบ้านในปัจจุบัน เป็นสถานท่ีท่ี
บริษัทได้ตกลงจะท างานร่วมกันเกี่ยวกับการจัดงานว่ิงต่าง ๆ ซึ่งทางเจ้าของ
สถานท่ีมีการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยและท าความสะอาดอยู่
ตลอดเวลา บริษัทอยู่ระหว่างการตกลงเรื่องของสัญญาผลตอบแทนระหว่างกัน
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรถบ้านจะอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทคู่สัญญาด้วย 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

ทรัพย์สินอาจช ารุด / สูญหาย ข้อเสนอแนะ : 
1. ควรเร่งด าเนินการเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับ
พื้ น ท่ี จัด เก็บ รถคาราวาน  และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2. ก าหนดพื้นท่ีในการจัดเก็บรถคาราวาน
ในแต่ละโซนของการให้บริการ และจัดท า
ทะเบียนคุมรถคาราวานแยกตามพื้นท่ีเก็บ   
3. ควบคุมการโอนย้าย ตรวจสภาพ และ
จัดท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน 
4. เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ควรก าหนดให้
มีการให้เลขท่ี และควบคุมการใช้เลขท่ี 
5. กรณีท่ีอาจมีจ านวนรถคาราวานท่ีมาก
ขึ้น หรือ มีการให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีอื่น 
ๆ  ท าให้การจัดเก็บไม่สามารถเก็บสถานท่ี
ใด สถานท่ีหน่ึง และต้องมีการโอนย้าย
สถานท่ีจัดเก็บ  บริษัทควรก าหนดนโยบาย
และขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
6. ก าหนดบุคคล / หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. บริษัทตกลงเช่าท่ีดินท่ีจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่ีจัดเก็บรถคาราวานในปัจจุบัน สัญญาอยู่
ระหว่างการตรวจสอบและลงนาม     
สถานะ : ติดตามการจัดท าสัญญาเช่าซึ่งก าหนด
ข้อตกลง และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
การด าเนินการของบริษัท ณ ปัจจุบัน  : บริษัทได้
จัดท าสัญญาเช่าท่ีจอดรถคาราวาน ซึ่งได้ก าหนด
ข้อตกลงและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 
โดยท าสัญญาเช่าพื้นท่ีจอดรถกับบริษัท ออโต้ลอจิค 
จ ากัด  มีพื้น ท่ี เช่าตั้ งอยู่ ท่ี  เลขท่ี  199/12 หมู่  3 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
 
2. บริษัทได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมรถ
คาราวาน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการควบคุมบริหาร
จัดการรถคาราวาน การจัดท าทะเบียนคุมรถ
คาราวานตามพื้นท่ีเก็บ การโอนย้ายสถานท่ีจัดเก็บ 
บุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ผู้มีอ านาจอนุมัติ
และด าเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่าน
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รวมทั้งหน่วยงานท่ีท าการตรวจสอบ  
 การด าเนินการของบริษัท :  
ส าหรับปี 2560 รถคาราวานจะจอดตาม
งานต่าง ๆ  และส าหรับปี 2561 ได้ตั้ง
งบประมาณในการเช่าพื้นท่ีส าหรับการ
จอดรถคาราวานเรียบร้อยแล้ว  
บริษัทจะได้จัดท าทะเบียนคุมรถคาราวาน
ตามพื้นท่ีเก็บ และจัดให้มีกระบวนการ
ควบคุมรถคาราวาน อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 

การพิจารณาอนุมัติแล้ว  
สถานะ : ติดตามต่อเน่ือง – การปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงานการควบคุมรถคาราวานท่ีก าหนดไว้ 
การด าเนินการของบริษัท ณ ปัจจุบัน :  บริษัทได้
ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมรถคาราวาน
ท่ีก าหนดไว้แล้ว 

2.6 การตรวจสภาพรถ และแผนการซ่อมบ ารุง 
รถบ้านมีการทดลองใช้งานเพื่อทดสอบก่อนเปิดใช้งานบริการให้กับลูกค้า 

พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ า ระบบถังเก็บของเสียสิ่งปฏิกูล และระบบ
ไฟฟ้าท่ีต้องพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งาน  โดย บริษัทมีคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน และแผนการ
บ ารุงรักษาตรวจสภาพรถประจ าเดือน การบ ารุงรักษาโดยจะส่งพนักงานไป
ตรวจเช็คและจัดท าเป็นรายงานการตรวจสอบสภาพรถ   

จากการตรวจสอบ ไม่พบการจัดท ารายงานสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น และการ
ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

ทรัพย์สินอาจช ารุด ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

ข้อเสนอแนะ : 
1. บริษัทควรมีการอบรมชี้แจงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ก ากับให้มีการปฏิบัติตาม  
2. แบบฟอร์มตรวจสภาพและบ ารุงรักษา 
ควรก าหนดให้มีลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและ
ผู้อนุมัติ  / การด าเนินการแก้ไข รวมท้ัง
สามารถติดตามความคืบหน้า / แล้วเสร็จ
ของการซ่อมแซมบ ารุงรักษา   
3. เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ควรก าหนดให้
มีการให้เลขท่ี และควบคุมการใช้เลขท่ี 

บริษัทได้จัดท าแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม แต่ไม่มีการ
อ้างอิงแบบฟอร์มดังกล่าวในคู่มือการปฏิบัติงาน 
สถานะ :  ติดตามต่อเน่ือง (การทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การดูแลและบ ารุงรักษารถคาราวาน ให้
ครอบคลุมถึงการใช้แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม) 
การด าเนินการของบริษัท ณ ปัจจุบัน : บริษัทได้ระบุ
เพิ่ มแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมในคู่มื อปฏิบัติ งาน
เรียบร้อยแล้ว 



                                                                                                                                                                                                                                                      บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)  
 

 
หน้า 13 – 11 

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

การด าเนินการของบริษัท :  
เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงมีการตรวจสอบสภาพ
ปัญหาจากใช้งานของลูกค้ารวมทั้งได้
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ใช้งาน มีการสรุปปัญหาท่ีเกิดขึ้นของรถ
บ้านแต่ละคัน ซึ่งในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุงไม่ได้จัดท าแบบฟอร์ม
ท่ีมีลายมือชื่อผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฯ  ซึ่งบริษัทจะได้
เข้มงวดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท ารายงานฯ 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือฯ อย่าง
เคร่งครัด และจะทบทวนแบบฟอร์มตรวจ
สภาพและบ ารุงรักษา โดยเพิ่มลายมือชื่อผู้
ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ 

2.7 การท าประกันภัยรถคาราวาน 

บริษัทจัดท า พรบ. รถ ส าหรับรถคาราวานแล้ว แต่การจัดท าประกันภัยรถอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ  ซึ่งตัวรถบ้านได้มีการเคลื่อนย้ายเดินทางไปต่างจังหวัดและมี
การทดลองการใช้งานแล้ว 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

สินทรัพย์เสียหาย / สูญหาย 
อาจไม่ได้รับการชดเชยหรือ
คุ้มครองที่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ : 
บริษัทควรเร่งด าเนินการจัดให้มีการท า
ประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้ประโยชน์ และมูลค่าของทรัพย์สิน 
การด าเนินการของบริษัท : 
บริษัทได้ติดต่อเพื่อหาบริษัทประกันท่ี
รับประกันเฉพาะช่วงเวลาซึ่ง ณ ปัจจุบันได้

     รถคาราวานท่ีมีการท าสัญญา Hire Purchase 
กับทางบริษัท แฟคตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกร
ไทย จ ากัด มีการท าประกันภัยทุกคัน ซึ่งบริษัท แฟค
ตอรีฯ เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อให้กับบริษัทประกันภัย 
โดยรถคาราวาน 10 คันแรก ไม่ติดสัญญาเช่าซื้อ 
บริษัทได้ติดต่อบริษัทประกันภัย แต่ได้รับการปฏิเสธ
เน่ื อ งจากบ ริษั ทป ระกั นภั ยพิ จ ารณ า ว่า เป็ น
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ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2560) 

ผลกระทบ 
 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน / 
กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 
3/2560) 

ผลกำรตรวจสอบติดตำมผลในครั้งท่ี 4/2560 

มีบริษัทท่ีรับพิจารณา 3 ราย  โดยบริษัท
จะจัดท าประกันเป็นช่วงระยะเวลาในแต่
ละช่วงส าหรับการใช้รถ เช่น งานว่ิงก้าวคน
ละก้าวจัดท าเฉพาะช่วงโครงการจนเสร็จ
สิ้นโครงการจนถึงรถคาราวานมาถึงบริษัท 
 

เครื่องจักร  
     บริษัท ได้น าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารความ เสี่ ย งครั้ ง ท่ี  4 /2560 เมื่ อ วัน ท่ี  9 
พฤศจิกายน 2560 นางสาวอัปษร วิลาศศักดานนท์ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แจ้งเรื่องบริษัท
ประกันภัยไม่รับท าประกันภัยส าหรับรถคาราวาน 
10 คันแรกด้วยเหตุผลดังกล่าว  และคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสียหายแก่รถคาราวานอยู่ในระดับท่ีต่ า เน่ืองจาก
การใช้งานรถคาราวานไม่ได้เคลื่อนย้ายตลอดเวลา 
บริษัทใช้บริการทีมงานลากรถมืออาชีพ เมื่อน าไป
จอดในสถานท่ีจัดงาน มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และตัวรถมีการล็อคอยู่เสมอ 
สถานะ :  ด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหมาะสม 
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ส่วนที่สอง การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม :  ระบบการขาย การตลาด และบริการหลังการขาย  และการรับเงิน 

ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ 
(ตามรายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2560) 

ผลกระทบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน  กำรด ำเนินกำรของบริษัท 

3. ระบบกำรขำย กำรตลำด และบริกำรหลังกำรขำยและกำรรับเงิน 
3.1 ระบบการขาย / การเปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่ (โครงการรถคาราวาน) 
จากการสอบทานลูกค้ารายใหม่ส าหรับโครงการรถคาราวาน ตั้งแต่เดือนตั้งแต่
เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2560 ท้ังหมดจ านวน 3 ราย  ท าการสอบทาน
กระบวนการเปิดหน้าบัญชีลูกค้ารายใหม่ท้ังหมด พบว่า 
1. แบบฟอร์ม Customer Information Form ไม่พบการเงื่อนไขข้อตกลง เช่น 
เครดิต หรือเงินสด 
2. พบการแก้ไขวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเดิม 60,000 เป็น 100,000 บาท โดย
ผู้จัดท าเป็นผู้แก้ไขเซ็นก ากับในเอกสาร Customer Information Form  ซึ่งตาม
อ านาจด าเนินการเรื่องการอนุมัติวงเงินขายและสินเชื่อ(กรณีลูกค้าใหม่หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงวงเงินขายหรือสินเชื่อ) หน้าท่ี 15 ข้อ 1.1.4  Event อื่น ๆ วงเงิน
สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผู้ลงนาม เป็น "ผู้จัดการฝ่าย"  ตรวจพบ 1 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนท่ีสอบทาน คือ รายการ CT-M028 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2560 บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง) 

อาจมีการขายท่ีไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติ  / อาจ
เกิดหน้ีสูญ 

ข้อเสนอแนะ : 
1. บริษัทควรระบุเงื่อนไขข้อตกลงใน
แบบฟอร์ม Customer Information Form 
ให้ครอบคลุมเงื่อนไขเครดิต และการช าระ
เงิน 
2. บริษัทควรมีการสื่ อสาร อบรมการ
ปฏิ บั ติ ต าม ระดับ อ านาจอ นุมั ติ และ
ด า เนิ น ก ารอย่ า ง เค ร่ งค รัด   ร วม ท้ั ง
ก าหนดให้ผู้ ท่ีต้องปฏิบัติงานในขั้นตอน
ต่อไปต้องตรวจสอบความถูกต้องของการ
อนุมัติก่อนการด าเนินการในล าดับต่อไป   

แบบฟอร์ม Customer Information Form ได้มีการ
ระบุเงื่อนไข เครดิต/เงินสดแล้ว 
ผู้รับผิดชอบ :  คุณสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส 
ก าหนดแล้วเสร็จ : ด าเนินการทันที 

3.2 ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-STORE) /การลดหน้ี 

      จากการสอบทานกระบวนการรับคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2560 จ านวน  29 รายการ คิดเป็นร้อยละ 16.76 จาก
ท้ังหมด 173 รายการ พบว่าการจัดเก็บเอกสารประกอบการออกใบลดหน้ี เช่น 
เอกสารรับคืนสินค้าจากบริษัทขนส่งไม่เป็นระบบยากแก่การค้นหาและตรวจสอบ 
(ระดับความเสี่ยง : ต่ า) 

อาจมีการลดหน้ีท่ีไม่ เป็นไป
ตามนโยบาย หรือข้อก าหนด 

ข้อเสนอแนะ : 
บริษัทควรก าหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบใน
การจัดเก็บเอกสาร  และก าหนดให้มีการ
จัดเก็บเอกสารประกอบการลดหน้ีเข้าแฟ้ม
เรียงตามเลขท่ีเอกสารเอกสารใบลดหน้ี 

ด าเนินการจัดเรียงเอกสารใหม่เรียบร้อยแล้ว โดย
จัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มเรียงตามเลขท่ีเอกสาร 
ผู้รับผิดชอบ :คุณสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์  ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส 
ก าหนดแล้วเสร็จ : ด าเนินการทันที 
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จากข้อมูลจากรายงานผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report) ครั้งที่ 1/2561 (รายงานฉบับที่ 6) จัดท าโดย บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบกรณีพิเศษ (นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายใน) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2561 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  

ส่วนท่ีหน่ึง การขายและให้ส่วนลดส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo (TME) ตามนโยบายราคาและส่วนลด 
ส่วนท่ีสอง สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบ : โครงการรถคาราวาน 

กำรควบคุมที่มีอยู่ ข้อตรวจพบ 

1. กำรขำยและให้ส่วนลดส ำหรับกำรจัดงำน Thailand Mobile Expo (TME) ตำมนโยบำยกำรขำยและส่วนลด 
1.1 นโยบำยกำรขำย / นโยบำยรำคำ และกำรให้ส่วนลด 

1. บริษัทก าหนดนโยบายด้านการขายสินค้าและบริการ  ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและ
บริการ ซึ่งผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

2. บริษัทก าหนดนโยบายการให้ส่วนลดส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo โดยก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาส่วนลดสูงสุดท่ีลดได้ และอ านาจด าเนินการส าหรับการให้ส่วนลด
ดังกล่าว โดยยังคงอัตราก าไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในแต่ละโซน  

3. การให้ส่วนลดท่ีเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร (Ex-com) 

 

อ้างอิง : 
1. นโยบายด้านการขายสินค้าและบริการของบริษัท ฉบับวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
2. นโยบายด้านการขายสินค้าและบริษัท ฉบับวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
3. นโยบายการให้ส่วนลดส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo (อนุมัติใช้วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561)  
      จากการตรวจสอบการอนุมัติราคาขายและส่วนลด ส าหรับรายการขายพื้นท่ีงาน TME ทุกรายการ จ านวน 
128 รายการ พบว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการขายฯ และนโยบายการให้ส่วนลด ส าหรับทุกพื้นท่ีขาย
ท่ีระบุไว้ตามนโยบาย  
ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 

2. กระบวนกำรบริหำรโครงกำรรถคำรำวำน 
2.1 กำรก ำหนดรำคำขำย 

- นโยบายด้านการขายสินค้าและบริการของบริษัท  ฉบับอนุมัติและประกาศใช้วันท่ี 11 
พฤษภาคม 2561 ก าหนดราคาและการให้ส่วนลดส าหรับรถคาราวานไว้อย่างชัดเจน โดย
แบ่งเป็น  2 แพ็คเกจหลัก คือ 

1. Wrap (ติดสติ๊กเกอร์) ก าหนดราคาตามรูปแบบการติดสติ๊กเกอร์ต่อคัน ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

2. Camping แคมป์รถบ้านและเต้นท์ 

อ้างอิง : 
      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้รถคาราวาน No.PM-MVS-BD-002-Rev.02 ฉบับอนุมัติและประกาศใช้
ตั้งแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
       จากการสอบทานรายการรายได้ค่าบริการรถคาราวานระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561 โดยสุ่ม
เลือกจ านวน  8 รายการคิดเป็นร้อยละ 47.05 จากท้ังหมด 17 รายการ พบว่าการขายและการให้ส่วนลดเป็นไป
ตามนโยบาย 
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กำรควบคุมที่มีอยู่ ข้อตรวจพบ 

 ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 
2.2 กำรตรวจรับรถคำรำวำนจำกผู้จ ำหน่ำย และกำรบันทึกรับสินทรัพย์ 

- มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรถคาราวานจากผู้จ าหน่าย 
ท่ีมีรายละเอียดชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- การรับรถคาราวานจากผู้ผลิต ก าหนดให้มีการตรวจสอบท่ีมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
ดังนี้  

1. เช็คสภาพรถคาราวาน เช่น รอยแตก รอยรั่ว ภายในตัวรถ ภายนอกและภายในตัวรถ ตาม
แบบฟอร์มใบตรวจสภาพรถคาราวาน (FORM -MVS-GA-022-REV.02) 

2. หากระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่รับมอบรถ 
ส่งกลับให้ผู้ผลิตท าการแก้ไข 

3. เมื่อตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง ท าการรับรถคาราวาน พร้อมฝ่ายบัญชี เซ็นรับเอกสารส่ง
มอบรถ และเก็บข้อมูล ส่งประวัติรถคาราวานบันทึกเข้าระบบทรัพย์สิน 

 

อ้างอิง : 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถคาราวาน (PM-MVS-GA-002 Rev.2) ฉบับ
อนุมัติและประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
แหล่งข้อมูล  : 
1. รายงานทะเบียนทรัพย์สินถาวร ณ วันท่ี 21 พฤกษภาคม 2561 
2. ทะเบียนสถานะรถคาราวาน และแฟ้มเอกสารใบตรวจสอบรับรถคาราวาน ช่วงตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561  
ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561  
       จากการสอบทานกระบวนการตรวจรับรถคาราวานจากการซื้อ โดยเลือกทุกรายการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2561  ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 จ านวน 8 รายการ พบว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานฯ และแบบฟอร์มใบตรวจสภาพรถท่ีก าหนดไว้ 
ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 

2.3 กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรรถคำรำวำน : กำรจัดเก็บ / กำรจอดรถและกำรเข้ำสุ่มตรวจสอบรถคำรำวำน 
-  มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
-  รถคาราวานท่ียังไม่มีก าหนดใช้ท่ีแน่นอนจะจอดไว้ท่ีบริษัท   ในกรณีท่ีจอดรถในบริษัทไม่

เพียงพอ จะน ารถคาราวานไปจอดท่ีจอดรถภายนอกท่ีก าหนดไว้ ได้แก่   
1. ท่ีจอดหุบพริก จ. ราชบุรี อ้างถึงสัญญาเช่าพื้นท่ีจอดรถคาราวาน (รถบ้าน) เมื่อวันท่ี 1 

เมษายน 2561 พื้นท่ีเช่าเลขท่ี 117/57 หมู่ท่ี 18 ต. ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรีเนื้อท่ี
ประมาณ 3 ไร่, ก าหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 และต่ออายุอัตโนมัติอีก 1 ปี, คิดค่าเช่าเป็นไตรมาส ๆ ละ 15,000 บาท ผู้ให้เช่าจะ
จัดหาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยและผู้ท าความสะอาดทรัพย์สินบนพื้นท่ีให้เช่า 

2. ท่ีจอดออโต้ลอจิค จ.ชลบุรี อ้างถึงสัญญาเช่าพื้นท่ีจอดรถ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2561 พื้นท่ี

อ้างอิง : 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถคาราวาน (PM-MVS-GA-002 Rev.2) ฉบับ
อนุมัติและประกาศใช้ต้ังแต่วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
แหล่งข้อมูล : 
1. ทะเบียนคุมสถานะรถคาราวาน ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
2. ปฏิทินการใช้รถรถคาราวาน ปี 2561 
3. แฟ้มเอกสารทะเบียนคุมการจอดรถคาราวาน และการสุ่มตรวจประจ าเดือน  มกราคม - เมษายน 2561  
      จากการสอบทานกระบวนการควบคุมบริหารจัดการการจดรถรถคาราวาน  โดยเลือกทุกรายการตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2561  ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 จ านวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 19.51  ของท้ังหมด 41 
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เช่า ตั้งอยู่เลขท่ี 199/12 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 มีอัตราค่าเช่าเป็นรายวันต่อคัน
คือ 100 บาท 

- มีการแบ่งแยกหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพียงพอ ดังนี ้
 ทะเบียนคุมสถานะรถคาราวาน และปฏิทินการใช้รถรถคาราวาน ปี 2561 จัดท าโดยแผนก 

Business Development  
 ทะเบียนคุมการจอดรถคาราวาน จัดท าโดยแผนก HR and GA Department (Admin) 
 แผนก GA เป็นคนดูแลควบคุม เก็บกุญแจรถคาราวาน 

- ข้อมูลเกี่ยวกับรถคาราวาน มีการ Update และเก็บข้อมูลไว้ท่ีไดร์ฟกลางของบริษัท โดยเป็น
ข้ อ มู ล ท่ี ใช้ ร่ วม กั น ระห ว่างแผนก  Business Development แล ะแผนก  HR and GA 
Department (Admin) 

- มีการควบคุมการจอดรถคาราวาน ตามแบบฟอร์มคุมการจอดรถคาราวาน (FORM-MVS-GA-
026) 

- มีการก าหนดการตรวจสอบสภาพรถตามแบบฟอร์มตรวจสอบรถคาราวานกรณีส่งมอบและรับ
คืน (FORM-MVS-GA-019-Rev.03)  

- เมื่อมีการขอใช้รถคาราวาน พนักงาน GA ลากรถและไปดูแลตามสถานท่ีใช้งานจริง ตาม
เอกสารทะเบียนคุมการลากรถคาราวาน (FORM -MVS-BD-001) จนเสร็จงานและลากกลับ 

- หัวหน้าทีม GA ไปท าการสุ่มเช็ค (Surprised check) การใช้งานและความเรียบร้อยของรถตาม
สถานท่ี ท่ีมีรถคาราวานจอดอยู่ โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มสุ่มการใช้รถคาราวาน (FORM-MVS-
GA-027) เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานและสถานท่ีว่าตรงตามท่ีแจ้งไว้ โดยจะสุ่มตรวจทุก
งาน หรือในกรณีท่ีไม่ได้ออกใช้งานจะท าการสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง 

- ผู้จัดการฝ่าย GA เป็นผู้ปรับปรุงทะเบียนสถานะรถคาราวานทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และ
ทุกสิ้นเดือนจะมีการสรุปทะเบียนสถานะรถคาราวานให้แก่ผู้บริหารตรวจสอบและรับทราบ 

รายการ พบว่าบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บและจอดรถคาราวาน เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่ก าหนด รวมทั้งมีการเข้าสุ่มเช็คประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ 
        จากการเข้าสุ่มตรวจนับรถคาราวานท่ีส านักงานใหญ่  ตามทะเบียนคุมสถานะรถคาราวาน วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2561 จ านวน 3 คัน พบว่า มีรถคาราวานครบตามจ านวน และสภาพตามที่ระบุไว้   
ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 
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2.4 กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรรถคำรำวำน : กำรเบิกใช้และส่งคืนรถคำรำวำน 

- มคีู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้รถคาราวาน No.PM-MVS-BD-002-Rev.02 
- การขอใช้รถคาราวาน  มีกระบวนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1. ผู้ขอใช้บริการรถคาราวาน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มขอใช้รถ (FORM-MVS-BD-001) 
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันท่ีต้องการใช้งานจริง  

2. ฝ่าย BD ตรวจสอบคิวการใช้รถคาราวาน จากเอกสารปฏิทินการใช้รถคาราวาน 
3. หากมีรถคาราวานว่างตามจ านวนท่ีขอเข้ามา ฝ่าย BD จะท าการการอนุมัติการขอใช้รถรถ

คาราวานพร้อมลงบันทึกในตารางการขอใช้งานคาราวาน 
4. ส่งส าเนาใบขอใช้รถคาราวานกลับไปยังผู้ขอใช้รถคาราวานและแผนก GA เพื่อท าการ

ยืนยันการใช้รถคาราวานให้กับลูกค้าต่อไป    
- การตรวจสอบสภาพและส่งมอบรถคาราวานให้ผู้เช่า มีกระบวนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

ดังนี ้     
1. หลังจากแผนก GA รับทราบการขอใช้รถคาราวานแล้ว จะน ารถไปยังสถานท่ีก าหนดตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถคาราวาน (PM-MVS-GA-002 
Rev.2) เพื่อเตรียมส่งมอบรถให้กับลูกค้าท่ีจะใช้งาน 

2. ฝ่ายธุรการน าส่งรถคาราวานให้กับลูกค้า พร้อมกับบันทึกข้อมูลการลากรถคาราวาน ตาม
แบบฟอร์มทะเบียนคุมการลากรถคาราวาน (FORM-MVS-BD-004) 

3. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลูกค้า  ตามแบบฟอร์มใบตรวจสอบรถ
คาราวาน กรณีส่งมอบและรับคืน (FORM-MVS-BD-002)  

4. หากอุปกรณ์ภายในรถคาราวานเกิดความเสียหาย ให้ท าการปรับค่าเสียหายตามใบ
รายการค่าปรับ (FORM-MVS-BD-003) และน ารถคาราวานกลับมาซ่อมแซม 
 ผู้เช่าเป็นลูกค้าเงินสดให้หักเงินค้าปรับตอนรับส่งมอบรถคืนทันที  
 ผู้เช่าเป็นลูกค้าเครดิต ให้ฝ่ายการเงินเพิ่มยอดเก็บเงินตามใบรายการค่าปรับ 

อ้างอิง :  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้รถคาราวาน No.PM-MVS-BD-002-Rev.02 
แหล่งข้อมูล :   1.แฟ้มเอกสารการขอใช้รถคาราวาน เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561 / 2.ทะเบียนคุมการ
จอดรถคาราวานประจ าเดือน       
     จากการสอบทานรายการขอเบิกใช้รถคาราวานระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 2561 ทุกรายการ รวม 
6 รายการ พบว่าบริษัทมีการบริหารจัดการด้านการเบิกใช้และส่งคืนรถคาราวาน เป็นไปตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มที่ก าหนด  
ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 
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(FORM-MVS-BD-003) กับลูกค้าเพิ่มเติม 
- บันทึกข้อมูลรับรับรถคาราวานกลับ  และบันทึกข้อมูลการลากรถคาราวานตามแบบฟอร์ม
ทะเบียนคุมการลากรถคาราวาน (FORM-MVS-BD-004) รวมท้ังเข้าสู่ระบบการดูแลและ
บ ารุงรักษารถคาราวานต่อไป ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถ
คาราวาน (PM-MVS-GA-002 Rev.2) 

 
 

2.5 กำรควบคุมและบริหำรจัดกำรรถคำรำวำน : กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถคาราวาน (PM-MVS-GA-002 

Rev.2) 
- การก าหนดให้ตรวจเช็คอุปกรณ์ และระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ประจ าเดือน และตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

- การควบคุมการซ่อมบ ารุง โดยใช้แบบฟอร์มใบตรวจสภาพและบ ารุงรักษารถคาราวาน (FORM-
MVS-GA-024-REV.01)  

อ้างอิง : คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง การดูแลควบคุมและบ ารุงรักษารถคาราวาน (PM-MVS-GA-002 
Rev.2) ฉบับอนุมัติและประกาศใช้เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
แหล่งข้อมูล : 
1. สรุปรายงานใบแจ้งซ่อม เดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม 2561 
2. ทะเบียนคุมประวัติการซ่อมบ ารุงรถคาราวาน  
3. แฟ้มเอกสารใบแจ้งซ่อม (Maintenance Form) และใบรายงานปัญหาการใช้รถคาราวานและปรับปรุงแก้ไข 
     จากการสอบทานกระบวนการซ่อมบ ารุงรักษา โดยเลือกใบแจ้งซ่อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
2561 จ านวน  6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของท้ังหมด 23 รายการ พบว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามคู่มือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ และแบบฟอร์มที่ก าหนด  
ข้อตรวจพบ : ไม่มีข้อตรวจพบท่ีควรปรับปรุง 
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ค ำอธิบำยระดับควำมเส่ียง (Priority Ratings) 

แนวทางในการจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้นน้ี โดยบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัดได้พิจารณาท้ังโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง โดยก าหนดระดับความเสี่ยง 
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 

ควำมเส่ียงสูง : 
 

เป็นความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญสูงมาก  ซึ่งควรได้รับการจัดการในทันที  ท้ังนี้ผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏิบัติการและติดตามความ
เสี่ยงอย่างใกล้ชิด  แสดงถึงการมีระบบควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอ  ซึ่งท าให้เกิดการขัดข้องในระบบการปฏิบัติงาน  หรือเกิดผลในทางลบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ  และต้องการการแก้ไขจากผู้บริหารอย่างเร่งด่วน 

ควำมเส่ียงปำนกลำง : เป็นความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญปานกลาง แสดงถึงจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และต้องการการ
แก้ไขจากผู้บริหารในระยะเวลาอันใกล้ 

- โดยความเสี่ยงท่ีมีโอกาสที่จะเกิดสูงและมีผลกระทบต่ า  ผู้บริหารควรพิจารณาการควบคุมเพิ่มเติมท่ีมุ่งเน้นการลดโอกาสเกิดของความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงท่ีมีโอกาสที่จะเกิดต่ าแต่มีผลกระทบสูง แนวทางในการจัดการควรมุ่งเน้นการแก้ไขหากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง 

ควำมเส่ียงต่ ำ : เป็นความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญน้อย แสดงถึงจุดอ่อนในระบบการควบคุมภายในซึ่งมีผลเพียงเล็กน้อย แต่จ าเป็นต้องรายงานถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  
ผู้บริหารควรให้ความสนใจและต้องการการแก้ไขในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงอาจไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้
ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารควรติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อจะได้สามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลา 
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 ส าหรับปี 2561 บริษัทยังคงว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทโดยมีแผนงานการตรวจสอบภายในส าหรับแต่ละไตรมาสของปี 2561 (Internal Audit Plan) ดังนี ้
 

1. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับไตรมาสที่ 2 ของป ี2561 

1) การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ความเหมาะสมของการแบ่งแยกหน้าที่ (โครงสร้างและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2.1 นโยบายและระเบียบปฏิบัตดิ้าน IT / นโยบายการบริหารงาน IT ระบบสาขา 
2.2 การตรวจสอบการปฏิบัตงิานและการควบคุมความเส่ียงดา้น IT 
2.3 การควบคุมการใช้ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

(Information and Network Security) 
- การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 
- การควบคุมการก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผู้ใชง้าน  
- การควบคุมการใช้งานบัญชีรายชือ่ผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน  
- การป้องกันไวรัส และ malicious code 
- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิมเตอร์และการป้องกันความเสียหาย การควบคุมการ

พัฒนา หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร ์
- การส ารองข้อมูลและโปรแกรม  
- แผนฉุกเฉิน  

2.4 การปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพวิเตอร์  
2.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึการติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 1/2561 
 

2. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับไตรมาสที่ 3 ของป ี2561 

1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบการจัดซื้อ และการจ่ายเงิน 
1.1 ความเหมาะสมของการแบ่งแยกหน้าที่ 
1.2 การก าหนดอ านาจในการอนุมัตแิละการปฏิบัติตาม  
1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการจัดซื้อ และการจ่ายเงิน 

- กระบวนการคัดเลือกผู้จัดจ าหน่าย 
- ระบบจัดการข้อมูลหลักเกีย่วกับผู้จัดจ าหน่าย  
- กระบวนการวางแผนจดัซื้อ  
- กระบวนการจัดหา / วิเคราะห์ การก าหนดราคาและการเจรจาตอ่รอง  
- กระบวนการส่ังซื้อ 
- กระบวนการรับของและตรวจสอบคุณภาพ 
- การประเมินผู้จ าหน่าย 
- การบันทึกบัญชแีละรายงานตา่งๆ 

รวมถงึการติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 2/2561  
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3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในส าหรับไตรมาสที่ 4 ของป ี2561 

1) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับกิจกรรม : ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร 
1.1 ความเหมาะสมของการแบ่งแยกหน้าที่ 
1.2 สอบทานงบประมาณรายจ่ายลงทุน และการส่ังซื้อตามงบประมาณ 
1.3 การก าหนดอ านาจในการอนุมัตแิละการปฏิบัติตาม  
1.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร 

- กระบวนการส่ังซื้อสินทรัพย ์
- กระบวนการควบคุมและบริหารสินทรัพย์ 
- การป้องกันความเส่ียง 
- การบันทึกบัญชแีละรายงานตา่งๆ 

รวมถงึการติดตามการด าเนินการของบริษัทต่อข้อตรวจพบในไตรมาสที่ 3/2561  
 

 


