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13. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัต่อระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบขึน้เพื่อเป็นหน่วยงำนอสิระทีจ่ะใหก้ำรสนับสนุนและปฏบิตักิำรในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทั ซึ่งถอืเป็น
เครื่องมอืส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลองค์กรที่ดเีพื่อใหค้วำมมัน่ใจว่ำ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสม
และมปีระสทิธผิล ในกำรดแูลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์กฎหมำย และขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถช่วยป้องกนั บรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง หรอืควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทั
ฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยี สำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิจำกกำรทุจรติ เสยีหำย รวมทัง้มกีำรจดัท ำบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิ
ทีถู่กตอ้ง น่ำเชือ่ถอื และมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้นและเพยีงพอในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยมกีรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัฯ ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน ก .ล.ต. ทีจ่ดัท ำโดยบรษิทั เคพเีอม็
จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษำธุรกจิ จ ำกดั (“KPMG”) โดยกำรซกัถำมขอ้มูลจำก KPMG ฝ่ำยบรหิำร และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของบรษิทัฯ เพื่อกำรประเมนิเปรยีบเทยีบกบัแนวทำงกำรควบคุมภำยในภำยใตแ้นวคดิของ COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
(2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
(3) กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 
(5) ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมกบัขนำดของกจิกำร 
สำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ จำกกำรสูญหำยหรอืกำรน ำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มอี ำนำจหน้ำที่ และช่วยให้
รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ มคีวำมถูกตอ้ง และน่ำเชือ่ถอืได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดแ้สดงรำยละเอยีดกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในไวใ้นแบบประเมนิ
ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตำมเอกสำรแนบ 3 

 
13.2 รายงานของผูต้รวจสอบภายในต่อระบบการควบคมุภายใน 

บรษิัทฯ ได้ว่ำจ้ำงบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย ที่ปรกึษำธุรกิจ จ ำกดั (“KPMG”) เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของ
บรษิทัฯ เพือ่ท ำหน้ำทีส่อบทำนและประเมนิควำมมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทั
ฯ โดยใชว้ธิกีำรสมัภำษณ์และประชุมหำรอืกบัผูบ้รหิำรของบรษิทั รวมถงึบุคลำกรทีร่บัผดิชอบในฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งตำม
โครงสรำ้งองคก์ร กำรสอบทำนเอกสำรหลกัฐำนและกำรทดสอบ/สงัเกตกำรณ์ปฏบิตังิำน กำรทดสอบควำมถูกตอ้ง กำร
วเิครำะหแ์ละประเมนิประสทิธผิลของระบบควบคุมภำยในเปรยีบเทยีบกบัแนวทำงกำรควบคุมภำยใน โดย  KPMG ได้
เขำ้มำด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ระหว่ำงวนัที่ 3 สงิหำคม 2563 – 22 ตุลำคม 2563 และตรวจ
ตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรแกไ้ขและปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในระหว่ำงวนัที ่4 มกรำคม 2564 – 15 กุมภำพนัธ์ 
2564 และไดร้ำยงำนผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในในรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ฉบบั
ลงวนัที ่26 ตุลำคม 2563 และรำยงำนตดิตำมผลกำรปรบัปรุงแก้ไขระบบควบคุมภำยใน ฉบบัลงวนัที ่16 กุมภำพนัธ์ 
2564 ซึ่งได้รำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพนัธ์ 2564 และที่ประชุม
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คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2564  เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยได้รำยงำนว่ำบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไข
ประเดน็ต่ำงๆ ตำมที ่KPMG ตรวจพบและใหข้อ้เสนอแนะเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยมขีอบเขตกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยในภำพรวมทัง้ระดบัองค์กรและระดบักระบวนกำรปฏบิตังิำนที่
ส ำคญัของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

(1) กำรบรหิำรสนิเชือ่และกำรรบัช ำระเงนิ 
(2) กำรบรหิำรจดักำรสำขำ 
(3) กำรจดัซือ้จดัจำ้งและกำรจ่ำยช ำระเงนิ 
(4) กำรบรหิำรทรพัยส์นิรอกำรขำย 
(5) กำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิ 
(6) กำรบรหิำรจดักำรสญัญำ 
(7) กำรบรหิำรดำ้นบญัชกีำรเงนิ 
(8) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
(9) กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ (IT General Controls - ITGC) 
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รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และการตรวจติดตามประเดน็คงค้าง 

สำมำรถสรุปขอ้สงัเกตทีส่ ำคญัและกำรด ำเนินกำรแกไ้ขของบรษิทัฯ ไดด้งันี้ 

13.2.1 รายละเอียดข้อสงัเกตจากการสอบทานการควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

1. ไม่พบกระบวนกำรปรบัปรุงแผนงบประมำณประจ ำปี 2563  
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิประจ ำปี 2563 ภำยหลงัจำกกำร
ปรบัเปลีย่นใหร้องรบักบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
COVID-19 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกรอบ
ระยะเวลำกำรจัดท ำแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำร
ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงแผนธุรกจิ เช่น แผน
งบประมำณ แผนอัตรำก ำลังคน เกณฑ์กำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำน เป็นตน้ อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

• บริษัทฯ ควรก ำหนดให้แผนงบประมำณประจ ำปี แผน
อตัรำก ำลงัคน รวมถงึแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทั
ฯ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะสัน้และระยะยำวของ
บรษิทัฯ 

• จดัท ำแผนงบประมำณปี 2564 และแผนอตัรำ
ก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกจิ  

• มีก ำ รจัดท ำคู่ มือปฏิบัติ ง ำน  และกรอบ
ระยะเวลำกำรจัดท ำแผนธุรกิจ โดยมีกำร
อ นุ มัติ โ ด ย คณะก ร ร มก ำ รบ ริห ำ ร แ ล ะ
ประกำศใชใ้นเดอืนพฤศจกิำยน 2563 

2. บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงสอบทำนตำรำงองค์ประกอบควำมรู้ 
ควำมช ำนำญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
และจดัท ำแผนฝึกอบรมใหแ้ก่กรรมกำร ประจ ำปี 2564 

ต ่ำ • บรษิทัฯ ควรจดัท ำตำรำงองคป์ระกอบควำมรู ้ควำมช ำนำญ 
( Skill Matrix) แ ล ะ วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ช่ อ ง ว่ ำ ง ข อ ง ทั ก ษ ะ
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อใช้ใน
พจิำรณำคุณสมบตั ิควำมรู ้ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะ
เฉพำะดำ้นทีจ่ ำเป็นต่อกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ควรจัดท ำแผนฝึกอบรมให้แก่กรรมกำร เพื่อ
ส่งเสรมิทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

• จดัท ำตำรำงองคป์ระกอบควำมรู ้ควำมช ำนำญ 
(Skill Matrix) และวเิครำะหช์่องว่ำงของทกัษะ
ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

• จัดท ำแผนฝึกอบรมปี 2564 ให้แก่กรรมกำร 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิำยน 
2563 

3. บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมและ
เป็นอสิระส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรพจิำรณำสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
และเป็นอิสระส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยตำมแนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอำจเป็นเลขำนุกำรบรษิทั (Company Secretary) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 
เมื่อวนัที ่19 กุมภำพนัธ ์2564 อนุมตัแิต่งตัง้นำย
ศุภฤกษ์ บุญรกัษำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้  
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ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

หรอืผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน (Chief of Internal 
Audit) เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

13.2.2 รายละเอียดข้อสงัเกตจากการสอบทานการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

1. บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงทบทวนและสอบทำนขอ้มลูประกอบกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง เพื่อก ำหนดระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และ ระดบัควำม
เสีย่งทีย่อมรบัไดท้ีก่ ำหนดไว ้(Risk Tolerance) ใหเ้ป็นค่ำที่
วดัไดแ้ละสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย/วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ  

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรจัดให้มีกำรด ำเนินกำรร่วมกัน ระหว่ำง
ผูบ้รหิำรและเจำ้ของควำมเสีย่งของแต่ละกระบวนกำร เพื่อ
ประเมินควำมเสี่ยงองค์กรโดยเฉพำะด้ำนกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งและเชื่อมโยงไดก้บัแผนธุรกจิของบรษิทัฯ และให้
มกีำรก ำหนดระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
และ ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ก ำหนดไว้ (Risk 
Tolerance) ให้เ ป็นค่ำที่ว ัดได้เชื่อมโยงกับเป้ำหมำย/
วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ทบทวนกระบวนกำรประเมินควำม
เสีย่งองคก์ร เพื่อประเมนิควำมเสีย่งองคก์รให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงได้กับแผนธุรกิจของ
บรษิทัฯ และก ำหนดระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบั
ได้ (Risk Appetite) และ ระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรบัได้ที่ก ำหนดไว้ (Risk Tolerance) ให้
เป็นคำ่ทีว่ดัได ้ 

• จัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
บรษิัทฯ ปี 2564 และน ำเสนอคณะกรรมกำร
บริห ำ รควำม เสี่ ย ง  และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพจิำรณำเหน็ชอบ และน ำเสนอ
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิเมื่อวนัที่ 
9 พฤศจกิำยน 2563 

2. ไม่พบหลกัฐำนกำรตดิตำมกำรร่วมประเมนิควำมเสีย่ง กำร
ออกแบบกำรควบคุมและติดตำม ให้ครอบคลุมทุก
กระบวนกำรส ำคญั เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือ
เพิม่เตมิธุรกจิ 

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรปฏบิตัติำมคู่มอืปฏบิตังิำนบรหิำรควำมเสี่ยง 
เรื่องกำรมีส่วนร่วม ให้ควำมเห็น และจัดท ำมำตรกำร
ควบคุมในกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งระบบงำนที่มอียู่ 
และโครงกำรใหม่ ใหค้รอบคลุมกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั โดย
อำจเริ่มจำกกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ/เพิ่มเติมกำรท ำธุรกิจ หรือ กำรเปลี่ยนแปลง
มำตรกำร/แนวทำงปฏิบตัิที่ส ำคญัให้ชดัเจน ว่ำเรื่องใดที่

• บรษิัทฯ ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรมสี่วนร่วมใน
กำรให้ควำมเห็น กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/
เพิม่เตมิกำรท ำธุรกจิในคูม่อืแลว้ 

• ปัจจุบนัฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่งจดัท ำแบบฟอรม์
ในกำรร่วมประเมนิควำมเสี่ยง ออกแบบกำร
ควบคุมและตดิตำมทุกกระบวนหรอืผลติภณัฑ์
ที่เปลี่ยนเปลง โดยฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงจะ
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ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงจ ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกำรให้
ควำมเห็น ร่วมประเมินควำมเสี่ยง และออกแบบกำร
ควบคุม วำงแนวทำงและมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับที่
ยอมรบัได ้เพือ่ลดควำมเสีย่งและผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อ
กำรด ำเนินธุรกจิ 

ร่วมให้ควำมเหน็เรื่องควำมเสี่ยง และติดตำม
กำรควบคุม 

• จำกกำรสอบทำนกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(สินเชื่อเงินด่วนรถจักรยำนยนต์) และกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกระบวนกำร
ส ำหรับกำรปล่อยสินเชื่อที่ดิน พบว่ำฝ่ำย
บริหำรควำมเสี่ยงมีกำรแสดงควำมเห็น 
ติดตำมผลวธิบีรหิำรควำมเสี่ยง และเพิม่เติม
กำรควบคุมร่วมกบัเจำ้ของกระบวนกำร 

3. บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงน ำเสนอแผนบรหิำรควำมต่อเนื่องทำง
ธุ รกิจ  (Business Continuity Plan : BCP) ให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตัใินเดอืนพฤศจกิำยน 
2563 และสื่อสำรให้พนักงำนรับทรำบ เพื่อด ำเนินกำร
ประชุมและซกัซอ้มแผน BCP หลงัจำกทีไ่ดร้บัอนุมตั ิรวมถงึ
จดัท ำหลกัฐำนกำรทดสอบให้ครอบคลุมทุกกระบวนกำรที่
ก ำหนดไว ้

ต ่ำ • บริษัทฯ ควรพิจำรณำให้ทดสอบและทบทวนแผน BCP 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงประเมนิผลกำรทดสอบและ
จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิและรำยงำนผลกำรติดตำม 
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

• บรษิทัฯ ควรจดัเก็บหลกัฐำนกำรทดสอบเป็นระยะเวลำไม่
น้อยกวำ่ 2 ปีนบัแต่วนัทีจ่ดัท ำเอกสำรหลกัฐำนกำรทดสอบ 

ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติแผน BCP 
เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีกำรซักซ้อมแผน BCP 
เ มื่ อ  ณ  วันที่  14 พฤศจิก ำยน  2563 โ ดย
ครอบคลุมถึงกระบวนกำรส ำคัญของบริษัทฯ
พร้อมทัง้มีกำรจัดท ำผลกำรทดสอบ BCP ระบุ
เวลำที่ใช้จริง , ผู้เข้ำร่วม , ผลกำรด ำเนินงำน , 
อุปสรรคและแนวทำงแก้ไขเพื่อใช้ปรับปรุงใน
อนำคต 

 

13.2.3 รายละเอียดข้อสงัเกตจากการสอบทานการควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

การบริหารทรพัยากรบคุคล    

1. ทะเบยีนคุมประวตักิำรฝึกอบรมของพนักงำนรำยบุคคลไม่
ครบถว้น โดยปัจจุบนัเกบ็ขอ้มลูกำรฝึกอบรมตำมหลกัฐำนที่
ได้ร ับ เช่น ใบประกำศจำกกำรฝึกอบรมภำยนอก หรือ 
ผลสรุปกำรฝึกอบรมแต่ละหลกัสตูร เป็นตน้ 

ต ่ำ • บริษัทฯ ควรจัดท ำทะเบียนคุมประวตัิกำรฝึกอบรมของ
พนักงำนรำยบุคคล เพื่อใชใ้นกำรตดิตำมกำรฝึกอบรมตำม
แผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีของบรษิทัฯ และป้องกนักำรตก
หล่นของรำยชื่อพนกังำนทีไ่มไ่ดร้บักำรเขำ้ฝึกอบรม 

บรษิัทฯ จดัท ำทะเบียนคุมกำรฝึกอบรมส ำหรบั
พนักงำนรำยบุคคลทุกรำย โดยแบ่งเป็นกำร
ฝึกอบรมภำยใน และภำยนอก มีกำรติดตำม
สถำนะ และมีกำรระบุหมำยเหตุกรณีที่มีกำร
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เลื่อนกำรฝึกอบรมออกไป และจัดท ำแผนกำร
ฝึกอบรมภำยในและภำยนอก ปี 2564 เรยีบรอ้ย
แลว้ 

การควบคมุทัว่ไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)    

2. กระบวนกำรจดัท ำทะเบยีนคุมลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์ควรได้รบั
กำรปรบัปรุง จำกกำรสอบทำนพบว่ำ เครื่องคอมพวิเตอร์
ของบรษิทัฯ จ ำนวน 13 เครื่อง ซึง่เป็นเครื่องทีถ่อืครองโดย
กรรมกำร ยังไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูลกำรใช้ซอฟต์แวร์ให้
ครบถว้นบนระบบ IT Management (ITM) 

ต ่ำ • บริษัทฯ ควรทบทวนและปรับปรุงทะเบียนคุมลิขสิทธิ ์
ซอฟตแ์วรใ์หค้รบถว้นและเป็นปัจจุบนั เพือ่เป็นกำรควบคุม
จ ำนวนซอฟต์แวร์ที่บรษิทัฯ มสีญัญำอนุญำตใหใ้ช้สทิธิท์ี่มี
อยู่จริงจ ำนวนที่ถูกติดตัง้ใช้งำนจริง และจ ำนวนที่ยงัคง
เหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจดัหำซอฟต์แวร์
เพิ่มให้ครอบคลุมจ ำนวนผู้ใช้งำนจริงและป้องกันกำรใช้
ซอฟต์แวร์ละเมดิลิขสทิธิ ์ทัง้นี้ ควรสอบทำนทะเบียนคุม
ลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำร
เปลีย่นแปลงอยำ่งมนียัส ำคญั 

บริษัทฯ ปรับปรุงกำรเก็บข้อมูลกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ มีกำรยืนยนัควำมครบถ้วนส ำหรับ
คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 13 เครื่อง และตรวจสอบ
กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์และกำรติดตัง้
ซอฟตแ์วรท์ีม่ลีขิสทิธิ ์ 
ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบ
กำรใชง้ำนเครือ่งคอมพวิเตอรห์รอืซอฟตแ์วรท์ีไ่ม่
เหมำะสมอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรสิทธิใ์นระบบควรได้ร ับกำร
ปรบัปรุง จำกกำรสุ่มสอบทำนกำรปิดสทิธิพ์นักงำนลำออก 
พบว่ำ มกีำรบนัทกึผลกำรสอบทำนผดิพลำด เนื่องจำกไม่มี
กำรตรวจสอบและอนุมตัิรำยงำนกำรสอบทำนจำกหวัหน้ำ
งำน ซึง่ไม่เป็นไปตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำน 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรก ำชับให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์เปิด 
Ticket ในระบบและจัดส่งเอกสำรทุกครัง้ที่มีพนักงำน
ลำออกใหแ้ก่ฝ่ำย IT Solution อยำ่งทนัท่วงท ี

• บริษัทฯ ควรก ำชับให้พนักงำนปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำร
ปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครดั รวมถงึลงโทษตำม
ระเบยีบบรษิทัฯ กรณีทีพ่นกังำนฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำม 

• บริษัทฯ ควรก ำหนดสิทธิ ์และสอบทำนสิทธิบ์นระบบ 
Navision ให้เป็นปัจจุบันและเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน 
รวมถงึ สอบทำนประวตักิำรเขำ้ใชง้ำนของพนักงำน อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

• บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรท ำรำยงำนสอบทำน
กำรปิดสทิธิพ์นักงำนลำออกภำยในเดอืน ซึ่ง
อนุมตัิโดยหวัหน้ำงำน และมกีำรยนืยนัควำม
ถูกต้องระหว่ำงฝ่ำย IT และฝ่ำย HR ทุกเดอืน 
ทั ้งนี้  จำกกำรสอบทำนรำยกำรปิดสิทธิ ์
พนกังำนลำออก ในเดอืนมกรำคม 2564 พบวำ่ 
มีกำรปฏิบัติง ำนที่ เ ป็นไปตำมที่บริษัท ฯ 
ก ำหนด 

• บรษิทัฯ ทบทวนกำรใหส้ทิธิแ์ละจ ำกดัสทิธิใ์น
โปรแกรม Navision ตำมหน้ำที่และต ำแหน่ง
งำนของพนักงำนเรยีบรอ้ยแลว้ และก ำหนดให้
มกีำรสอบทำนสทิธิใ์นระบบ Navision ปีละ 1 
ครัง้  
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4. กระบวนกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ควรไดร้บักำรปรบัปรุง โดยจำกกำรสุ่มสอบทำนรำยกำรขอ
แก้ไข/เปลี่ยนแปลงบนระบบ IT Change Request (ITCR) 
พบว่ำ มีรำยกำรแก้ไขบนระบบ ITCR ที่อนุมตัิแล้วแต่ไม่
แนบหลกัฐำนกำรทดสอบ 1 รำยกำร และพบว่ำมรีำยกำรที่
ผู้สร้ำงค ำร้องแก้ไขระบบ ผู้แก้ไขและผู้ทดสอบเป็นบุคคล
เดยีวกนั 1 รำยกำร ซึ่งเป็นกำรปฏบิตังิำนที่ไม่เป็นไปตำม
คูม่อืกำรปฏบิตังิำน  

ต ่ำ • บรษิัทฯ ควรก ำชบัให้พนักงำนปฏิบตัิงำนตำมที่คู่มอืกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครดั โดยจะต้องแนบหลกัฐำนกำร
ทดสอบระบบงำน และต้องแบ่งแยกหน้ำที่กำรท ำงำนให้
เหมำะสม รวมถงึด ำเนินกำรลงโทษตำมระเบยีบบรษิทักรณี
ทีพ่นกังำนฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำม 

จ ำ ก ก ำ ร สุ่ ม ส อ บ ท ำ น ร ำ ย ก ำ ร ข อ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศบน
ระบบ IT Change Request (ITCR) พบว่ำได้รบั
กำรแก้ไขบนระบบ ITCR และมกีำรอนุมตัิพร้อม
แนบหลักฐำนกำรทดสอบ และมีกำรแบ่งแยก
ผู้สร้ำงค ำร้องแก้ไขระบบ ผู้แก้ไข และผู้ทดสอบ
ให้เป็นคนละบุคคลกัน ซึ่งเป็นไปตำมคู่มือกำร
ปฏบิตังิำน 

การจดัซ้ือจดัจ้างและการจ่ายช าระเงิน    

1. กำรจดัท ำขอ้มูลรำคำกลำงของสนิคำ้ยงัไม่ครอบคลุมสนิคำ้
ทุกประเภท เช่น อุปกรณ์ส ำนักงำน , เครื่องมือเครื่องใช้ 
รวมถงึยงัไม่มกีำรระบุยีห่อ้ หรอืขนำดของอุปกรณ์ส ำนกังำน
อย่ำงชดัเจน อำจส่งผลให้กำรสัง่ซื้อในแต่ละสำขำ ไม่เป็น
มำตรฐำนเดยีวกนั  
นอกจำกนี้จำกกำรสอบทำนรำยงำนใบสัง่ซื้อบนระบบ New 
HENG ตัง้แต่เดอืนมกรำคม – กนัยำยน 2563 พบขอ้สงัเกต
ดงันี้ 

• ไม่พบกำรปรับปรุงรำคำกลำงของสินค้ำบนระบบ New 
HENG ใหต้รงกนักบัรำคำกลำงทีไ่ดป้รบัปรุงใหม ่ 

• ไม่พบกำรก ำหนดสทิธิก์ำรแกไ้ขรำคำกลำงในระบบและกำร
สอบทำนกำรแกไ้ข 

• พบกำรสัง่ซือ้สนิคำ้เกนิกวำ่รำคำกลำงในระบบ New HENG 
และไม่พบกระบวนกำรสอบทำนรำยกำรซื้อสนิคำ้ที่มรีำคำ
สงูกวำ่รำคำกลำงทีก่ ำหนดไว ้

• ไม่พบกำรก ำหนดให้กำรจัดท ำใบสัง่ซื้อจะต้องระบุรำคำ
อุปกรณ์/วสัดุส ำนักงำน แยกต่ำงหำกจำกรำคำค่ำแรง/ค่ำ
ตดิตัง้ 

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนกำรจดัท ำรำคำกลำง
ของสนิคำ้ โดยครอบคลุมหวัขอ้ทีส่ ำคญัดงัต่อไปนี้เป็นอยำ่ง
น้อย 
– รอบระยะเวลำในกำรสรรหำ และจดัท ำรำคำกลำง 
– รอบในกำรปรบัปรุงขอ้มลูรำคำกลำงลงในระบบ 
– วธิปีฏบิตักิรณีมสีนิคำ้/บรกิำรทีเ่กดิขึน้ใหม่ระหวำ่งปี ซึง่

ไมเ่คยมกีำรก ำหนดรำคำกลำงมำก่อน 
– วธิปีฏบิตักิรณีจ ำเป็นตอ้งซื้อสนิคำ้/บรกิำรเกนิกว่ำรำคำ

กลำงที่ก ำหนดไว้ เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำกำร
สัง่ซือ้ทุกรำยกำรเป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

– กำรแบ่งแยกหน้ำทีอ่ย่ำงชดัเจน เช่น ผูจ้ดัท ำรำคำกลำง
ของสินค้ำ, ผู้อนุมตัิ, ผู้บันทึก/ปรบัปรุงรำคำกลำงใน
ระบบ New HENG เป็นตน้ 

• บรษิัทฯ ควรจดัท ำรำคำสนิค้ำให้ครอบคลุมส ำหรบัสนิค้ำ
ทุกประเภท รวมถึงกำรระบุยี่ห้อ และขนำดอย่ำงชัดเจน 
เพือ่ใหก้ำรสัง่ซือ้สนิคำ้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

บรษิทัฯ ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้เรยีบรอ้ยแลว้ 
• จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดท ำรำคำ
กลำงของสนิคำ้ 

• จดัให้มรีำคำกลำงสนิค้ำให้ครอบคลุมส ำหรบั
สินค้ำทุกประเภท และระบุยี่ห้อ ขนำดของ
สนิคำ้อย่ำงชดัเจน รวมถงึจดัใหม้รีำคำค่ำแรง
แยกต่ำงหำกจำกคำ่สนิคำ้ 

• ปรบัปรุงสทิธิใ์นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในระบบ New HENG 

• ปรบัปรุงรำคำกลำงบนระบบ New HENG ให้
ตรงกับรำคำกลำงส ำหรับปี 2564 ที่มีกำร
ปรบัปรุงใหม ่และไดร้บัอนุมตัจิำกผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนกจิกำรองคก์ร 
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• บรษิทัฯ ควรเกบ็รวบรวมขอ้มลูรำคำสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ มกีำร
ซือ้ไปแลว้ เพือ่ใชเ้ป็นฐำนขอ้มลูกำรจดัท ำรำคำกลำงในครัง้
ต่อไป 

• บรษิัทฯ ควรก ำหนดสทิธิก์ำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
ระบบ New HENG รวมถึงล็อกระบบไม่ให้สำมำรถแก้ไข 
หำกไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิ

• บรษิทัฯ ควรก ำหนดใหก้ำรเสนอรำคำค่ำตดิตัง้ หรอืค่ำแรง
ซ่อมแซมแยกต่ำงหำกจำกรำคำสินค้ำ เพื่อให้บริษัทฯ 
สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ คุณภำพของสินค้ำที่ใช้ในกำร
ตดิตัง้ หรอืซ่อมแซม มคีุณภำพและรำคำเหมำะสม รวมถงึ
เป็นไปในมำตรฐำนเดยีวกนัของบรษิทัฯ 

2. กระบวนกำรจัดท ำ และอนุมัติใบสัง่ซื้อควรได้รับกำร
ปรบัปรุง จำกกำรสุม่สอบทำน พบขอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้ 

• พบกำรจดัท ำใบสัง่ซื้อล่ำช้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร เนื่องจำก
บรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรก ำหนดระยะเวลำในกำรน ำใบขอซื้อมำ
จดัท ำใบสัง่ซื้อ และไม่มกีำรบนัทกึผลกำรตดิตำมใบขอซื้อที่
น ำมำจดัท ำใบสัง่ซือ้ 

• พบกำรเปิดใบสัง่ซื้อส ำหรับอุปกรณ์ส ำนักงำน และวัสดุ
สิ้นเปลอืง ที่ไม่มกีำรควบคุมกำรเบกิใช้ จ ำนวน 3 รำยกำร 
เนื่องจำกเป็นกำรเบิกที่ลงเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละแผนก
โดยตรง และไม่เขำ้คลงัสนิคำ้ ถงึแมว้่ำสนิคำ้ดงักล่ำวสำมำ
รถท ำเบิกจำกคลังสินค้ำได้ นอกจำกนี้ยงัไม่มีกำรจัดท ำ
ทะเบยีนคุมกำรเบกิใชอุ้ปกรณ์ส ำนกังำน และวสัดุสิน้เปลอืง 

• พบกำรยื่นเอกสำรใบเสนอรำคำจำกผู้ขำย / ผู้ให้บริกำร
ล่ำชำ้ หลงัวนัทีปิ่ดรบัใบเสนอรำคำ จ ำนวน 3 รำยกำร และ
บรษิทัฯ ได้น ำขอ้มูลไปใช้ในกำรเปรยีบเทยีบรำคำ รวมถงึ

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้รีะบบรองรบัในกำรจดัท ำรำยงำน
ใบขอซื้อเทยีบกบัใบสัง่ซือ้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำใบขอซื้อมกีำร
น ำมำจดัท ำใบสัง่ซือ้ครบถว้นและทนัเวลำ  

• บริษัทฯ ควรก ำหนดรำยกำรสินค้ำที่สำมำรถเบิกผ่ำน
คลังสินค้ำ หรือรำยกำรที่ไม่สำมำรถเบิกผ่ำนคลังอย่ำง
ชดัเจน เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถตรวจสอบ
ไดถ้งึควำมมอียูจ่รงิของสนิคำ้ 

• บรษิทัฯ ควรจดัท ำนโยบำย คูม่อืกำรปฏบิตังิำน หรอืเกณฑ์
ในกำรประกวดรำคำทีช่ดัเจน และสือ่สำรใหฝ่้ำยทีเ่กีย่วขอ้ง
รบัทรำบ โดยก ำหนดระยะเวลำกำรเผยแพร่ประกำศ วนั 
เวลำกำรยื่นซองประกวดรำคำแต่ละครัง้ ผูเ้ขำ้ร่วมกำรเปิด
ซอง และบันทึกกำรเปิดซอง วิธีปฏิบัติกรณีผู้ขำยเสนอ
รำคำล่วงเลยระยะเวลำที่บรษิทัฯ ไดป้ระกำศไว ้รวมถงึวธิี
ปฏบิตักิรณีมผีูข้ำยเสนอรำคำเพยีงรำยเดยีว 

• บรษิทัฯ ควรจดัท ำรำยละเอยีดและขอ้มลูทีต่อ้งแจง้เกีย่วกบั
กระบวนกำรประกวดรำคำต่อผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำใน

• บริษัทฯ ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนฝ่ำย
จดัซื้อ ซึง่ไดร้บัอนุมตัโิดยกรรมกำรบรหิำรและ
สื่อสำรให้พนักงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ ณ 
วนัที ่16 พฤศจกิำยน 2563  

• บรษิัทฯ ก ำหนดรำยกำรสนิค้ำที่สำมำรถเบิก
ผ่ำนคลงัสนิค้ำ หรอืรำยกำรที่ไม่สำมำรถเบกิ
ผ่ำนคลงัอย่ำงชดัเจน หำกต้องกำรซื้อสนิค้ำ
รำยกำรใดที่มีอยู่ ในคลัง จะต้องเบิกผ่ำน
คลงัสนิคำ้เท่ำนัน้  

• จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรสัง่ซื้อสินค้ำ 
พบว่ำ ฝ่ำยจดัซื้อมกีำรจดัท ำทะเบยีนคุมใบขอ
ซือ้ (Pre-PR) เพือ่ใชก้ระทบยอด/สอบทำน กบั
ใบสัง่ซื้อที่เปิดบนระบบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำมี
กำรเปิดใบขอซื้อ (PR) และใบสัง่ซื้อ (PO) 
ครบถว้นและเป็นไปตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำน 
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ยงัไม่พบหลกัฐำนกำรแจ้งขอ้มูลกำรยื่นซองประกวดรำคำ 
ระยะเวลำในกำรยืน่ซอง และปิดรบัรำคำ ใหก้บัผูข้ำยทรำบ  
 

ช่วงเวลำเดียวกนั โดยสื่อสำรอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ผ่ำนช่องทำงอีเมล์ พร้อมทัง้จัดเก็บหลกัฐำนกำรสื่อสำร
ดงักล่ำว เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบได้ถงึควำมโปร่งใสของ
กระบวนกำรประกวดรำคำ 

3. ไมพ่บกระบวนกำรตดิตำมรำยกำรใบสัง่ซือ้คำ้งนำน 
โดยจำกกำรสอบทำนรำยงำนใบสัง่ซื้อค้ำงนำน พบว่ำ มี
รำยกำรใบสัง่ซื้อคงค้ำงในระบบซึ่งยงัไม่ได้ท ำรบัของหรอื
บริกำร จ ำนวนทัง้หมด 12 รำยกำร ทัง้นี้  ยัง ไม่พบ
กระบวนกำรตดิตำมรำยกำรทีค่ำ้งนำนดงักล่ำว ซึ่งส่งผลให้
ไม่มกีำรปิดใบขอซื้อ และใบสัง่ซื้อทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนแลว้ รวมถึง
ฝ่ำยทรพัย์สนิไม่สำมำรถบนัทกึรำยกำรที่เป็นทรพัยส์นิเขำ้
เป็นทรพัย์สินได้ เนื่องจำกยงัไม่มีกำรท ำรบัทรพัย์สินใน
ระบบโปรแกรม Navision 

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้กีำรสอบทำน และตดิตำมรำยกำร
ใบขอซื้อ และใบสัง่ซื้อคงคำ้งโดยฝ่ำยจดัซื้อ เป็นรำยเดอืน 
เพื่อด ำเนินกำรปิดรำยกำรใบขอซื้อและใบสัง่ซื้อที่ไม่มกีำร
ใช้งำนแล้ว รวมถึงจดัท ำหลกัฐำนในกำรติดตำมรำยกำร
คำ้งนำนดงักล่ำว โดยระบุสำเหตุของรำยกำรคงคำ้งที่ยงัมี
ผลใชง้ำน และจดัเกบ็หลกัฐำนกำรสอบทำนอย่ำงครบถว้น 
เพือ่ใชใ้นกำรควบคุม ตดิตำม และตรวจสอบต่อไป 

• บริษัทฯ ควรก ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและก ำชับให้
พนักงำนปฏิบตัิตำมนโยบำยและระเบียบกำรปฏิบตัิงำน 
และมีผลต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน 
หำกไมป่ฏบิตัติำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 

บรษิทัฯ ก ำหนดใหฝ่้ำยจดัซือ้เป็นผูต้ดิตำมกำรสง่
ของจำกผู้ขำย ตำมวนัที่ก ำหนดส่งของในใบสัง่
ซื้อ (PO) รวมถงึจดัท ำรำยงำน “สรุปกำรตดิตำม
สนิคำ้ และรำยงำนใบสัง่ซื้อคงคำ้ง (Outstanding 
Purchase Order Report)” เ พื่ อ ร ำ ย ง ำ น ต่ อ
ผูจ้ดักำรจดัซื้อ และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกจิกำร
องคก์รทุกสิน้เดอืน 
ทัง้นี้ จำกกำรสอบทำนรำยงำนใบสัง่ซื้อคงคำ้ง ณ 
สิ้นเดอืนพฤศจกิำยน และธนัวำคม 2563 พบว่ำ 
ฝ่ำยจดัซื้อมกีระบวนกำรตดิตำมรำยกำรคำ้งนำน 
และระบุสำเหตุของกำรค้ำงนำน รวมถึงจัดท ำ
รำยงำนเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจสูงสุดรับทรำบ และ
อนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ 

4. กระบวนกำรตรวจรับสินค้ำ และบริกำรไม่เป็นไปตำม
นโยบำยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด โดยจำกกำรสุม่สอบทำนรำยกำร
สัง่ซื้อ/สัง่จ้ำง ของบริษัทฯ ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2562 – 
กนัยำยน 2563 ไม่พบกำรลงนำมตรวจรบัสนิคำ้หรอืบรกิำร
จำกฝ่ำยงำนที่เกี่ยวขอ้ง จ ำนวน 6 รำยกำร รวมถงึพบกำร
บนัทกึรบัสนิค้ำในระบบล่ำช้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร โดยม ี1 
รำยกำร ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัสนิคำ้ และน ำไปใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
แต่ยงัไม่ท ำรบัสินค้ำเข้ำระบบ เนื่องจำกเอกสำรใบก ำกับ
ภำษทีีไ่ดร้บัจำกผูข้ำยมกีำรเปลีย่นแปลงชื่อและทีอ่ยู่ ส่งผล
ใหไ้มส่ำมำรถท ำกำรรบัของในระบบและจ่ำยเงนิได ้

ต ่ำ บรษิทัฯ ควรด ำเนินงำนดงัต่อไปนี้ 
• เมือ่รบัของ พนกังำนตอ้งแจง้ใหแ้ผนกทีข่อซือ้เขำ้รว่มตรวจ

รบัสนิคำ้ด้วยทุกครัง้ และใหผู้ข้อซื้อลงนำมตรวจรบัสนิค้ำ
และลงวนัทีท่ีร่บัของจรงิในเอกสำรรบัสนิคำ้ 

• ก ำหนดใหพ้นักงำนสอบทำนควำมถูกตอ้งของหลกัฐำนกำร
ตรวจรบัของ/งำนบรกิำร ระหวำ่งเอกสำรใบสัง่ซือ้ ใบสง่ของ 
ใบรบัของ/ใบตรวจรับงำน และใบแจ้งหนี้ /ใบก ำกับภำษี 
รวมถงึสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง และสนิคำ้/บรกิำรจรงิ ก่อนบนัทกึ
รับของในระบบ และก ำหนดแนวทำงแก้ไขหำกได้รับ
เอกสำรไม่ครบถว้น และก ำชบัใหพ้นักงำนบนัทกึรบัของใน

บริษัทฯ มีกำรก ำชบัพนักงำนคลงัสนิค้ำให้แจ้ง
แผนกที่ขอซื้อ และฝ่ำยจัดซื้อเข้ำร่วมตรวจรบั
สินค้ำด้วยทุกครัง้ รวมถึงลงนำมและระบุวนัที่
ตรวจรบัสนิคำ้ในเอกสำรเสมอ  
ทัง้นี้ จำกกำรสุ่มสอบทำนรำยกำรรบัสินค้ำ ใน
เดอืนธนัวำคม 2563 พบว่ำมกีำรลงนำมรบัสนิคำ้
จำกแผนกที่เกี่ยวข้องและฝ่ำยคลงัสนิค้ำบนัทกึ
รับสินค้ำในระบบ ณ วันที่ได้ร ับสินค้ำจริงทุก
รำยกำร 
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ระบบอย่ำงทนัท่วงท ีรวมถงึก ำหนดใหม้กีำรสอบทำนวนัที่
รบัของในระบบกบัวนัทีร่บัของจรงิ 

5. ตรวจพบควำมผดิปกตใินกระบวนกำรเบกิใชเ้งนิสดยอ่ยของ
สำขำ โดยจำกกำรสุ่มสอบทำนกำรเบกิค่ำน ้ำมนัตัง้แต่เดอืน
มกรำคม 2562 – กนัยำยน 2563 พบขอ้สงัเกตดงันี้ 

• พบกำรเบิกค่ำน ้ ำมันรถส่วนตัวของพนักงำนสำขำไม่
เหมำะสม จ ำนวน 3 สำขำ โดยน ำเลขไมล์ที่เคยเบกิมำใช้
เบกิเงนิสดยอ่ยซ ้ำ  

• พบกำรเบกิค่ำน ้ำมนัรถใชง้ำน ใชใ้บเสรจ็หรอืใบก ำกบัภำษี
ซ ้ำ จ ำนวน 3 รำยกำร  

• พบควำมผดิปกติจำกกำรสัง่ซื้อสนิค้ำที่สำขำ โดยจำกกำร
สุ่มสอบทำนรำยกำรใบสัง่ซื้อที่เปิดโดยสำขำ จ ำนวน 5 
สำขำ ที่มกีำรเปิดใบสัง่ซื้อมำกที่สุด ตัง้แต่เดอืน มกรำคม 
2562 – กันยำยน 2563 พบ 1 สำขำ ท ำกำรสัง่ซื้อสินค้ำ
ประเภทเดยีวกนัหลำยรำยกำร ได้แก่ ชัน้วำงของ กระเป๋ำ
เอกสำร และเสือ้กนัฝน โดยสัง่ซื้อเป็นประจ ำทุกเดอืน ทัง้นี้ 
จำกกำรโทรสอบถำมพนักงำนสำขำ แจ้งว่ำไม่พบสินค้ำ
ดงักล่ำวในสำขำ 

สงู • บรษิัทฯ ควรจดัให้มรีะบบกำรตดิตำมกำรเบกิใช้ค่ำน ้ำมนั
รถสำขำ และค่ำน ้ำมนัรถส่วนตวั โดยก ำหนดหลกัเกณฑใ์น
กำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อระดับควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ้นได้ รวมถึงจัดให้มีกำรบันทึกเลขไมล์รถส่วนตัว
พนักงำน และก ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบกำรเบกิ
ใชเ้งนิสดย่อยสำขำ ตรวจสอบรำยกำรเบกิใชท้ีไ่ม่เหมำะสม
หรอืผดิปกต ิเช่น ใชใ้บเสรจ็รบัเงนิซ ้ำ, ใชเ้ลขไมล์รถทีเ่คย
ใชไ้ปแลว้, เอกสำรบลิเงนิสด, สุ่มสอบยนัมลูค่ำทีเ่บกิใช้กบั
รำยกำรของทีซ่ือ้ผ่ำนวงเงนิสดยอ่ย เป็นตน้ เพือ่ใหส้ำมำรถ
จดัหำแนวทำงป้องกนั และแกไ้ขไดอ้ยำ่งทนัท่วงท ี

• บรษิทัฯ ควรพจิำรณำรอบกำรตรวจสอบกำรเบกิใช้เงนิสด
ย่อย รวมถงึกำรเบกิใชค้่ำน ้ำมนัรถ เป็นรำยเดอืน หรอืรำย
ไตรมำส 

• บรษิทัฯ ควรก ำหนดใหม้บีทลงโทษทีช่ดัเจนกรณีตรวจพบ
กำรใชท้รพัยส์นิขององคก์รในทำงมชิอบหรอืเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั รวมถึงสื่อสำรไปยงัพนักงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
พนักงำนสำขำตระหนักและปฏบิตัิตำมแนวทำงที่บรษิทัฯ 
ก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั 

บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้แลว้ 
• ประกำศขัน้ตอนกำรเบิกค่ำน ้ ำมนั กรณีน ำ

รถยนต์ส่วนตวัมำใชง้ำน ใหพ้นักงำนทัง้หมด
ไดร้บัทรำบ 

• ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำขำไดจ้ดัท ำคู่มอืกำรเบกิค่ำ
น ้ ำมัน และก ำหนดขัน้ตอนกำรตรวจสอบ
ควำมผดิปกตใินกระบวนกำรเบกิค่ำน ้ำมนัให้
เหมำะสม เช่น ขัน้ตอนกำรตรวจสอบเลขไมล์
ซ ้ำ กำรสุ่มเช็คข้อมูลผ่ำนวดีิโอคอล รวมถึง
บทลงโทษ โดยประกำศใหพ้นักงำนรบัทรำบ
เรยีบรอ้ยแลว้ ณ วนัที ่10 กุมภำพนัธ ์2564 

• ฝ่ ำ ยบ ริห ำ ร คว ำม เ สี่ ย งพิจ ำ รณำ เพิ่ม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเรื่องกำร
เบิกจ่ำยค่ำน ้ ำมัน โดยเพิ่มขัน้ตอนให้ฝ่ำย
บริหำรควำมสี่ยงติดตำมตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยค่ำน ้ ำมันรถส่วนตัวเป็นประจ ำทุก
เดอืน 

• พฒันำระบบ HENG ใหส้ำมำรถตรวจสอบได้
ถงึควำมผดิปกตขิองกำรเบกิใช ้เช่น 
– ไม่สำมำรถออกใบส ำคญัจ่ำยได้กรณีเป็น

กำรเบกิค่ำน ้ำมนัรถทีม่รีะยะทำงน้อยกว่ำ 
40 กโิลเมตร ตำมทีน่โยบำยก ำหนด 

– ไม่สำมำรถบนัทกึเลขไมล์น้อยกว่ำที่เคย
ลงทะเบียนไว้ได้  หรือ น้อยกว่ำวันที่
ออกไปพบลกูคำ้ล่ำสดุ 



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่11 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

– ก ำหนดใหอ้ปัโหลดรูปสถำนที่ปฏบิตัิงำน
ลงในระบบ และให้ระบบสำมำรถแสดง
วันที่ ข อ ง รู ป ถ่ ำ ย เ ลข ไมล์ ร ถยนต์ที่
พนกังำนใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรเบกิ 

– ก ำหนดใหร้ะบบสำมำรถแสดงประวตักิำร
เบกิค่ำน ้ำมนั ยอ้นหลงั 45 วนั เพื่อใหผู้ม้ ี
อ ำนำจอนุมัติสำมำรถตรวจสอบควำม
สอดคล้องของประวตัิกำรเบิกและควำม
สมเหตุสมผลของกำรเบกิคำ่น ้ำมนั 

– ไม่สำมำรถบันทึกเลขใบเสร็จรับเงิน /
ใบก ำกับภำษีซ ้ำได้ หำกเป็นผู้ค้ำรำย
เดยีวกนั เพื่อป้องกนักำรใช้เอกสำรซ ้ำใน
กำรเบกิคำ่ใชจ้่ำย 

• ก ำหนดใหส้ำขำมวีงเงนิสดย่อยในกำรจดัซื้อ
วสัดุสิน้เปลอืง ไม่เกนิ 1,500บำท/เดอืน และ
จดัใหม้คีู่มอืรำคำกลำงสนิคำ้ที่สำขำสำมำรถ
ซื้อได้ ซึ่งหำกสำขำต้องกำรสัง่ซื้อสินค้ำที่
นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว ้หรอืเกนิกว่ำรำคำ
กลำง จะตอ้งแจง้ใหฝ่้ำยจดัซื้อส ำนักงำนใหญ่
เป็นผูด้ ำเนินกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ 

6. กำรจดักำรฐำนขอ้มูลผูข้ำยในระบบควรได้รบักำรปรบัปรุง 
โดยจำกกำรสอบทำนข้อมูลผู้ขำยในระบบ พบข้อสงัเกต
ดงัต่อไปนี้ 

• เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษขีองผูข้ำยบำงรำยในระบบโปรแกรม
Navision ไมถู่กตอ้ง  

ต ่ำ • บรษิทัฯ ควรก ำหนดกระบวนกำรสอบทำนฐำนขอ้มลูผูข้ำย
ใหช้ดัเจน เช่น รอบระยะเวลำในกำรสอบทำน และเอกสำร
ทีต่้องจดัเกบ็ รวมถงึสอบทำนครอบคลุมถงึผูข้ำยที่เปิดแต่
ไม่ไดใ้ชง้ำน ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเป็นเวลำนำน และผูข้ำยที่
มเีลขที่บญัชธีนำคำรซ ้ำกนั หรอืมเีลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี
ไมถู่กตอ้ง 

บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้เรยีบรอ้ยแลว้ 
• ฝ่ำยจดัซื้อปรบัปรุงคู่มอืปฏบิตังิำน เรื่องกำร

ประเมินผู้ขำย ให้ครอบคลุมถึงเกณฑ์กำร
ประเมิน รอบกำรประเมิน และกำรจัดกำร
ฐำนขอ้มลูผูข้ำยหลงัประเมนิ  

• ฝ่ำยบญัชปีรบัปรุงคู่มอืปฏิบตัิงำน เรื่องกำร
จัดกำรและกำรดูแลฐำนข้อมูลผู้ขำย โดย
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• ไม่พบกำรก ำหนดกระบวนกำรสอบทำนฐำนขอ้มูลผูข้ำยใน
ระบบเป็นประจ ำ พบข้อมูลผู้ขำยบำงรำยที่มีสถำนะ “ใช้
งำน” แต่ไมพ่บกำรเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลำนำน  

• กำรประเมนิผูข้ำยประจ ำปียงัไม่ครอบคลุมผูข้ำยทุกรำยใน
ระบบ เนื่องจำกเป็นเพยีงกำรประเมนิผู้ขำยที่ถูกเปิดโดย
ฝ่ำยจดัซื้อเท่ำนัน้ ส่งผลใหผู้ข้ำยที่เปิดโดยฝ่ำยอื่นๆ ไม่ได้
รบักำรประเมิน และไม่พบกำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับ
ผูข้ำยรบัทรำบ 

• ควรก ำหนดใหส้อบทำนฐำนขอ้มูลผูข้ำยในระบบอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ จดัท ำหลกัฐำนสอบทำน และทบทวนคู่มอืให้
ครอบคลุมหัวข้อกำรสร้ำง แก้ไข จัดเก็บ และเข้ำถึง
แฟ้มข้อมูลผู้ขำย ให้ระบบสำมำรถแจ้งเตือนกรณีที่เกิด
ควำมผดิพลำดจำกกำรบนัทกึขอ้มูล เช่น เมื่อบนัทกึขอ้มูล
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีไม่ครบ 13 หลัก หรือบันทึกชื่อ
ผูข้ำยซ ้ำ เป็นตน้ 

ครอบคลุมถึงกำรบนัทึกผู้ขำยรำยใหม่ กำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และกำรสอบทำน
ผูข้ำยประจ ำปี 

• ปรบัปรุงไม่ใหร้ะบบสำมำรถบนัทกึผูข้ำยใหม่
ได ้หำกมกีำรบนัทกึขอ้มลูเลขประจ ำตวัผูเ้สยี
ภำษไีมค่รบ 13 หลกั หรอืเมือ่บนัทกึชื่อผูข้ำย
ซ ้ำกบัฐำนขอ้มลู 

• บรษิัทฯ ด ำเนินกำรกำรสอบทำนฐำนข้อมูล
ผู้ขำยและประเมินผู้ขำยประจ ำ ปี  2563 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

การบริหารจดัการทรพัยสิ์น    

7. กระบวนกำรบนัทึกรบัทรพัย์สนิในระบบของบรษิัทฯ ควร
ไดร้บักำรปรบัปรุง โดยจำกกำรสอบทำนคู่มอืกำรปฏบิตังิำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพย์สิน และสอบทำนทะเบียน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563 พบ
ขอ้สงัเกตดงันี้ 

• พบกำรบนัทึกต้นทุนทำงตรงอื่นที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัหำ
ทรพัยส์นิไม่ครบถว้น 

• พบกำรบนัทกึมูลค่ำกำรได้มำของทรพัย์สนิเดยีวกนัในมูล
คำ่ทีแ่ตกต่ำงกนั 

• พบกำรบนัทกึทรพัย์สนิอย่ำงเดยีวกนัแต่ระบุประเภทของ
ทรพัยส์นิทีแ่ตกต่ำงกนั 

• พบกำรบนัทึกรบัรู้ทรพัย์สนิล่ำช้ำกว่ำวนัที่ได้ร ับทรพัย์สนิ
จรงิ หรอืวนัทีท่รพัยส์นิพรอ้มใชง้ำน 

• ไม่พบกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรจดัท ำและออกป้ำยรหสั
ทรพัยส์นิภำยหลงักำรบนัทกึรบัทรพัยส์นิในระบบอย่ำงเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

ปำนกลำง บรษิัทฯ ควรปรบัปรุงคู่มอืกำรปฏบิตัิงำนเกี่ยวกบักำรบรหิำร
ทรพัยส์นิใหค้รอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
• ค ำนิยำม หรือลักษณะของรำยกำรทรัพย์สินที่เข้ำข่ำย   

ตำมประเภทของทรพัยส์นิทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 
• กำรบันทึกต้นทุนทำงตรงอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำ

ทรพัยส์นิรวมในมลูคำ่กำรไดม้ำซึง่ทรพัยส์นิ 
• กำรบนัทกึวนัทีไ่ดม้ำซึง่ทรพัยส์นิ 
• กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรจัดท ำและติดป้ำยรหัส

ทรพัยส์นิภำยหลงัจำกกำรบนัทกึรบัทรพัยส์นิในระบบ 
• ต ำแหน่งในกำรตดิป้ำยรหสัทรพัยส์นิ 
 
บรษิทัฯ ควรก ำหนดกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรรบัทรพัยส์นิที่
ส ำนกังำนใหญ่ใหช้ดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดงันี้ 
• ฝ่ำยคลงัลงนำมรบัสินค้ำและระบุวนัที่ให้ชัดเจนในใบส่ง

สนิคำ้ของผูข้ำยทุกครัง้ และบนัทกึรบัสนิคำ้ในระบบภำยใน
เวลำทีก่ ำหนด 

บรษิทัฯ ปรบัปรุงคูม่อืกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำร
บรหิำรทรพัยส์นิใหค้รอบคลุมถงึ 
• กำรก ำหนดค ำนิยำมทรพัยส์นิแต่ละประเภท  
• กำรบนัทกึตน้ทุนในกำรไดม้ำ 
• กำรบนัทกึรบัเป็นทรพัยส์นิ 
• กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรซ่อมแซม  
• กำรจดัท ำและตดิป้ำยรหสัทรพัยส์นิ  
นอกจำกนี้ยงัก ำหนดแผนอบรมส ำหรบัพนักงำน
ฝ่ำยบญัชทีรพัยส์นิในปี 2564 
 
บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้รีอบในกำรสอบทำนรำยกำร
ทรัพย์สินในทะเบียนทรัพย์สินทุกๆ 6 เดือน 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรทรัพย์สินของบริษัทฯ 
ได้รบักำรบนัทึกข้อมูลที่ถูกต้อง เหมำะสม และ
เป็นไปตำมคูม่อืกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ 



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่13 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

• พบกำรสัง่ซื้อทรพัย์สนิที่มูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 บำท แต่ไม่
พบกำรบนัทกึรบัเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

• ฝ่ำยบญัชทีรพัยส์นิตดิรหสัทรพัยส์นิภำยหลงักำรบนัทกึรบั
ทรพัยส์นิในระบบและก่อนกำรโอนยำ้ยทรพัยส์นิ 

• บรษิัทฯ ควรพจิำรณำจดัให้มกีำรอบรม ส ำหรบัพนักงำน
ฝ่ำยบญัชทีีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบังำนทรพัยส์นิ 

จำกกำรสุ่มสอบทำนกำรสัง่ซื้อทรพัยส์นิ พบว่ำ มี
กำรบันทึกรับ เ ป็นทรัพย์สินตำมวันที่ ฝ่ ำย
คลงัสนิคำ้ลงนำมในเอกสำรส่งของซึง่เป็นไปตำม
คูม่อืกำรปฏบิตังิำน 

8. ไม่พบหลักฐำนกำรติดตำมและควบคุมกำรใช้จ่ ำย
งบประมำณโครงกำรก่อสรำ้ง และเปรยีบเทยีบค่ำใช้จ่ำยที่
เกดิขึน้จรงิกบังบประมำณทีก่ ำหนดไว ้ 
จำกกำรสอบทำนกำรติดตำมควบคุมกำรใช้งบประมำณ
โครงกำรก่อสรำ้งเปรยีบเทยีบกบัคำ่ใชจ้่ำยเกดิขึน้จรงิ พบวำ่ 
บริษัทฯ ติดตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงผ่ำนรหสับัญชีบน
ระบบโปรแกรม Navision เปรยีบเทียบกบังบประมำณใน
ภำพรวม ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นในแต่ละ
รหสับญัชีเป็นรำยโครงกำรได้ รวมถึงไม่พบหลกัฐำนกำร
ตดิตำมกำรใชจ้่ำยงบประมำณกำรก่อสรำ้งอำคำรส ำนักงำน
ใหม่ ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงเกินกว่ำงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตั ิ

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรก ำหนดขัน้ตอนกำรตดิตำมและควบคุมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณลงทุนโครงกำร โดยก ำหนดให้มีกำร
เปรยีบเทยีบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิกบังบประมำณทีก่ ำหนด
ไว้แยกเ ป็นรำยโครงกำร  เพื่ อ ให้สำมำรถควบคุม
งบประมำณและทรำบกรณีที่มคี่ำใช้จ่ำยเกินงบประมำณ 
รวมถึงวเิครำะห์หำสำเหตุ และน ำผลกำรติดตำมมำใช้ใน
กำรวำงแผนงบประมำณในครัง้ถดัไป 

• บรษิทัฯ ควรปรบัปรุงระบบรองรบักำรก ำหนดงบประมำณ
ในระดับโครงกำร  เพื่ อ ให้สะดวกต่ อกำรตรวจตัด
งบประมำณก่อนกำรสัง่ซื้อ และสำมำรถควบคุม ติดตำม 
และสอบยันยอดงบประมำณที่ใช้ไป และงบประมำณ
คงเหลอืได ้

• บรษิทัฯ ก ำหนดลกัษณะโครงกำรทีต่อ้งมกีำร
ติดตำมงบประมำณค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ในคู่ มือ
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน โดย
ก ำหนดขั ้นตอนกำรติดตำมค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
งบประมำณโครงกำร หรอืงบลงทุนทีผู่บ้รหิำร
ตอ้งกำรตดิตำม  

• มีกำรทดสอบกำรบันทึกในลักษณะงำน
โครงกำร เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพของ
ระบบ ในกำรออกรำยงำนตดิตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโครงกำร โดยรองรบักำรควบคุม
งบประมำณในระดับโครงกำร สอบยัน
งบประมำณที่ใช้ไป และงบประมำณคงเหลอื
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและทนัท่วงท ี

9. กระบวนกำรติดตำมสถำนะงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็น
ทรพัยส์นิควรไดร้บักำรปรบัปรุง 

• จำกกำรสอบทำนกระบวนกำรติดตำมสถำนะและโอนปิด
งำนระหว่ำงก่อสรำ้งเพื่อรบัรูเ้ป็นทรพัยส์นิ พบว่ำ ฝ่ำยบญัชี
จะด ำเนินกำรสอบถำมควำมคบืหน้ำจำกผู้ที่เกี่ยวขอ้ง แต่
ไม่ได้จดัท ำเอกสำรหลกัฐำนประกอบเนื่องจำกยงัไม่มกีำร
ก ำหนดขัน้ตอนกำรติดตำม ท ำให้มีรำยกำรทรัพย์สินที่
พรอ้มใชง้ำน หรอืรำยกำรทีย่กเลกิก่อสรำ้ง หรอืยกเลกิตรวจ
รบัคงคำ้งอยูใ่นบญัชงีำนระหวำ่งก่อสรำ้ง 

ปำนกลำง • บรษิัทฯ ควรพจิำรณำก ำหนดให้มขี ัน้ตอนในกำรติดตำม
ควำมคืบหน้ำของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเป็นประจ ำ และ
ก ำชบัใหฝ่้ำยบญัชบีนัทกึรบัรูท้รพัยส์นิ ใหถู้กตอ้งตำมหลกั
ปฏบิตัทิี่มำตรฐำนกำรบญัชกี ำหนดไว ้หำกทรพัย์สนิที่ซื้อ
เป็นงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (AUC) จะบนัทึกบญัชีและรับรู้
รำยกำรทรพัยส์นิในวนัทีท่รพัยส์นิพรอ้มใชง้ำน  

• บรษิทัฯ ควรจดัท ำทะเบยีนคุมงำนระหว่ำงก่อสรำ้งของแต่
ละโครงกำร เพื่อใช้ในกำรติดตำมสถำนะตัง้แต่วันที่ท ำ
สญัญำ หรอืเปิดใบสัง่ซื้อ งบประมำณที่ใช้ ประมำณกำร
วันที่คำดว่ำจะเสร็จในแต่ละงวดงำน รวมถึงหำกมีกำร

• บริษัทฯ ปรบัปรุงคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำยบญัชี
โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์เอกสำรประกอบกำร
บนัทกึรบัทรพัย์สนิตำมแต่ละลกัษณะงำนให้
ชัดเจน เช่น งำนงวด งำนติดตัง้ หรือ งำน
ก่อสรำ้ง เป็นตน้  

• ก ำหนดให้มีหลกัฐำนประกอบกำรตรวจรบั
ทรพัยส์นิทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั ตำมคู่มอืที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ วนัที่ 
28 ธนัวำคม 2563 และสื่อสำรไปยงัพนักงำน
บญัชแีลว้ 



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่14 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

• นอกจำกนี้ จำกกำรสอบทำนเอกสำรประกอบกำรตรวจรบั
งำนเพื่อบันทึกรับเ ป็นทรัพย์สิน  ไม่พบขัน้ตอนหรือ
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนส ำหรบังำนงวด งำนติดตัง้ หรืองำน
ก่อสรำ้ง วำ่งำนประเภทใด ตอ้งจดัท ำใบตรวจรบังำนแบบใด 
ท ำใหชุ้ดเอกสำรประกอบกำรตรวจรบังำนเป็นทรพัยส์นิไม่
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งอำจเป็นช่องโหว่น ำไปสู่ช่อง
ทำงกำรทุจรติได ้

ยกเลกิ หรอืชะลอโครงกำรต่ำงๆของบรษิัทฯ ควรจดัให้มี
กำรชีแ้จงใหผู้เ้กีย่วขอ้งรบัทรำบโดยทัว่ถงึกนั  

• บริษัทฯ ควรก ำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนส ำหรับกำรใช้
เอกสำรประกอบส ำหรบังำนงวด งำนบรกิำรตดิตัง้ หรอืงำน
ก่อสร้ำง ว่ำงำนประเภทใดบ้ำงที่จะต้องจดัท ำใบตรวจรบั
งำนแบบใด เพื่อใหก้ำรบนัทกึรบัเป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 
มหีลกัฐำนประกอบในกำรตรวจรบัทรพัย์สินเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั 

• หำกมกีำรยกเลิก หรอืชะลอโครงกำรต่ำงๆ 
ให้มีกำรชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ เพื่อ
ประกอบกำรปรบัปรุงบนัทกึเป็นงำนระหว่ำง
ก่อสรำ้ง หรอืค่ำใชจ้่ำย โดยปรบัปรุงขัน้ตอน
ติดตำมสอบถำมควำมคืบหน้ำของงำน
ระหวำ่งก่อสรำ้งเป็นประจ ำ และจดัท ำรปูแบบ
รำยงำนสถำนะงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (บญัชี
พกัทรพัยส์นิ) 

• ทัง้นี้ จำกกำรสุ่มสอบทำนพบว่ำมีปฏบิตัติำม
แนวทำงอย่ำงเหมำะสม เป็นมำตรฐำนตำมที่
ก ำหนดในคูม่อื 

10. ไม่พบกำรจดัท ำทะเบยีนคุมส ำหรบักำรประกนัสนิค้ำ และ
กำรก ำหนดรำยกำรซ่อมแซมที่จะต้องบันทึกรับเ ป็น
ทรพัยส์นิอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

• จำกกำรสุ่มสอบทำนเอกสำรใบสัง่ซื้อซ่อมบ ำรุงที่มีมูลค่ำ
มำกกว่ำ 5,000 บำท พบว่ำมรีำยกำรซ่อมบ ำรุง ปรบัปรุง
พืน้ทีห่อ้งน ้ำ แต่ไม่พบกำรบนัทกึรบัเป็นทรพัยส์นิในระบบ  

• บรษิทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัท ำทะเบยีนคุมประกนัส ำหรบัทรพัย์สนิ
ของบรษิทัฯ เพือ่ใชต้รวจสอบในกรณีมกีำรสง่ซ่อมทรพัยส์นิ 

ต ่ำ • บรษิทัฯ ควรปรบัปรุงคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงินให้ครอบคลุมถึงกำรซ่อมบ ำรุงทรัพย์สิน และ
ก ำหนดค ำนิยำมส ำหรบักำรซ่อมแซม หรือกำรปรบัปรุง
พืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งมกีำรบนัทกึรบัเป็นทรพัยส์นิในระบบ เพื่อให้
พนกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

• บริษัทฯ ควรจัดท ำทะเบียนคุมส ำหรับรำยกำรประกัน
ทรพัย์สนิแต่ละรำยกำร โดยครอบคลุมถงึหวัขอ้ เช่น รหสั
ทรพัยส์นิ รำยกำรทรพัยส์นิ ประเภททรพัยส์นิ ประเภทของ
กำรรบัประกนั เช่น เปลีย่นสนิคำ้ ส่งซ่อม หรอืผูข้ำยมชี่ำง
ซ่อมมำด ำเนินกำรให้ ระยะเวลำประกนั และเงื่อนไขกำร
รบัประกนัสนิคำ้ 

• บริษัทฯ ปรบัปรุงคู่มือปฏิบตัิงำนฝ่ำยบัญชี 
เกี่ยวกบักำรบรหิำรทรพัย์สนิ มกีำรก ำหนด
ค ำนิยำมเพื่อแยกรำยกำรที่จะต้องรับรู้เป็น
ทรัพย์สินหรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงชัดเจน ซึ่ง
ประกำศใชเ้มือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2563  

• มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมส ำหรับรำยกำร
ประกนัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ ซึ่งครอบคลุม
ถึงรหัสทรัพย์สิน รำยกำรทรัพย์สิน และ
ระยะเวลำกำรประกนั 

11. กระบวนกำรตรวจนับทรพัย์สนิควรได้รบักำรปรบัปรุง โดย
พบขอ้สงัเกตดงันี้ 

• จำกกำรสงัเกตกำรณ์สุ่มตรวจนับทรพัย์สนิส ำนักงำนใหญ่ 
และทีส่ำขำ 4 สำขำ พบขอ้สงัเกตดงันี้ 

• ไมพ่บทรพัยส์นิ 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรก ำหนดให้มีหลักเกณฑ์ในกำรสุ่มตรวจนับ
สำขำประจ ำเดือนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยเลือก
สำขำทีม่กีำรยำ้ยทีต่ัง้ โอนยำ้ยทรพัยส์นิ หรอืซื้อทรพัยส์นิ
มำใหม่ เป็นตน้  

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำยบัญชี 
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรพัย์สินให้ครอบคลุมกำร
ตรวจนับทรพัย์สนิประจ ำไตรมำส และประจ ำปี 
รวมถึงกำรตรวจนับทรพัย์สินก่อนโอนย้ำย/ปิด
สำขำ และก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบควำมมี



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่15 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

• พบทรพัยส์นิแต่ไม่พบป้ำยรหสัทรพัยส์นิ 
• พบทรพัยส์นิแต่ขอ้มลูไม่ตรงในระบบ 
• พบทรพัยส์นิระบุทีต่ัง้ไม่ตรงกบัในระบบ 
• พบทรพัยส์นิทีไ่มส่ำมำรถใชง้ำนไดแ้ลว้ 
• พบป้ำยรหสัทรพัยส์นิซ ้ำกนั 

• บรษิทัฯ ไม่สำมำรถตรวจพบทรพัยส์นิทีช่ ำรุด เสยีหำย หรอื
สูญหำย ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมสำเหตุ ปรับปรุงกำร
ควบคุม และตดัจ ำหน่ำยทรพัยส์นิอย่ำงทนัท่วงท ีอำจส่งผล
ใหก้ำรแสดงมลูคำ่ทรพัยส์นิถำวรไม่ถูกตอ้ง 

• ไม่มกีำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรสุ่มตรวจนับสำขำ และไม่
ก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบเอกสำรกำรตรวจนับทรพัย์สนิที่
สำขำเทียบกบัรำยกำรทรพัย์สนิตำมทะเบียนทรพัย์สนิใน
ระบบ 

• ไม่พบกำรก ำหนดคู่มือกำรบริหำรทรพัย์สินให้ครอบคลุม
กระบวนกำรส ำคญัในกำรตรวจนับทรพัยส์นิ โดยเฉพำะกำร
ตรวจนบัทรพัยส์นิในกรณียำ้ยหรอืปิดทีท่ ำกำรของสำขำ 

• ส ำหรบักำรย้ำย หรือปิดสถำนที่ท ำกำรสำขำ ควรจดัท ำ
แบบฟอรม์ระบุชดัเจนว่ำ ทรพัยส์นิใดบำ้งทีส่ำมำรถรือ้ถอน
ได้ จะโอนย้ำยไปที่ไหน หรอืจะต้องตดัจ ำหน่ำยออกจำก
บญัช ี 

• บรษิทัฯ ควรก ำหนดกระบวนกำรหลกัเกณฑเ์พื่อตรวจสอบ
กำรตรวจนับทรพัย์สินประจ ำปี โดยฝ่ำยบญัชีควรจดัท ำ
แบบฟอร์มใบนับทรัพย์สินให้สำมำรถตรวจเช็คควำม
ถูกตอ้งอื่นๆ ของขอ้มลูในระบบ พรอ้มทัง้ก ำหนดใหถ้่ำยรปู
ประกอบกรณีเป็นกำรนับทรพัย์สนิประจ ำปีส ำหรบัสำขำ 
กรณีที่ฝ่ำยบัญชีไม่สำมำรถไปร่วมนับด้วยได้ และควร
ตรวจสอบใบนับทรัพย์สินทัง้ในส่วนส ำนักงำนใหญ่และ
สำขำ เพือ่ยนืยนัควำมถูกตอ้งของทะเบยีนทรพัยส์นิ 

• บรษิทัฯ ควรก ำชบัแผนกเจำ้ของทรพัยส์นิ/สำขำ ใหต้ดิรหสั
ทรพัย์สินทุกรำยกำร และหมัน่ตรวจสอบสภำพของรหสั
ทรพัยส์นิ และไมม่ทีรพัยส์นิใดทีม่รีหสัทรพัยส์นิซ ้ำซอ้น 

• บริษัทฯ ควรก ำหนดให้ทุกสิ้นเดือนฝ่ำยบัญชีทรัพย์สิน
ตรวจสอบเอกสำรกำรตรวจนับทรพัย์สนิประจ ำเดอืนของ
สำขำ เปรยีบเทยีบกบัทะเบยีนทรพัยส์นิในระบบ และก ำชบั
พนักงำนปฏบิตัติำมนโยบำย และก ำหนดบทลงโทษ หำก
พบว่ำฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและท ำให้บริษัทฯ 
ไดร้บัควำมเสยีหำย 

ตวัตนของทรพัย์สนิ สภำพทรพัย์สนิ และสภำพ
ป้ำยรหัสทรัพย์สินให้ครบถ้วน รวมถึงจัดท ำ
แบบฟอร์มตรวจเช็คทรพัย์สนิก่อนโยกย้ำย ซึ่ง
ประกำศใชเ้มือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2563  
จำกกำรสุ่มตรวจนับทรพัย์สนิสำขำ 15 รำยกำร 
พบกำรติดป้ำยรหสัทรพัย์สนิถูกต้อง และขอ้มูล
ตรงกบัในระบบ 
นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้ท ำกำรสรุปผลกำรตรวจ
นับทรัพย์สินประจ ำปี 2563 และตรวจสอบหำ
ผลต่ำงก่อนกำรขออนุมตัปิรบัปรุงทำงบญัช ี

12. ไม่พบกระบวนกำรในกำรจดักำรหรือเรียกคนืทรพัย์สนิที่
เสื่อมสภำพกลับมำที่คลังเพื่อน ำไปขำยต่อ บริจำค หรือ
น ำไปใชใ้นสว่นอื่น เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 
นอกจำกนี้ พบว่ำยงัไม่มีข ัน้ตอนที่ชดัเจนส ำหรบักำรแจ้ง
สภำพทรพัยส์นิช ำรุดหรอืใชง้ำนไม่ไดต้่อฝ่ำยบญัช ี

ต ่ำ • บรษิทัฯ ควรก ำหนดกระบวนกำรบรหิำรจดักำรทรพัยส์นิที่
เสื่อมสภำพจำกกำรใช้งำน หรอืไม่สำมำรถใช้งำนได้แล้ว 
เช่น มีกำรเรียกคืนทรัพย์สินกลับมำที่คลัง เพื่อรอตัด
จ ำหน่ำยขำยแก่บุคคลภำยนอก 

• ควรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่คลัง ให้ครอบคลุม
ทรพัย์สินที่มีกำรเรียกกลบัมำจำกสำขำ หรือที่แผนกอื่น

• บริษัทฯ จดัท ำคู่มือกำรปฏิบตัิงำนส่วนงำน
คลงัสนิคำ้เกี่ยวกบักำรจดักำรทรพัยส์นิช ำรุด
หรอืเสื่อมสภำพในคลงัสนิคำ้ โดยก ำหนดให้
จดัเก็บอยู่ในพื้นที่ที่จดัไว้เท่ำนัน้ อนุมตัิและ
ประกำศใชว้นัที ่1 กุมภำพนัธ ์2564  



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่16 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

ฝำกเก็บไว้กรณีที่ช ำรุดหรือรอซ่อมให้ชัดเจน ควรระบุ
สถำนที่จดัเก็บเป็น “คลงั - ช ำรุด” บนทะเบียนทรพัย์สนิ 
รวมถึงอำจพิจำรณำเพิ่มรอบในกำรตัดจ ำหน่ำยให้
เหมำะสมและครอบคลุมทรพัยส์นิทีช่ ำรุด 

• มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมรำยกำรทรัพย์สิน
นัน้ๆ และด ำเนินกำรขอพิจำรณำอนุมตัิตัด
จ ำหน่ำยเ ป็นรำยไตรมำส หำกจ ำนวน
ทรพัยส์นิช ำรุดหรอืเสื่อมสภำพมน้ีอยกว่ำ 30 
รำยกำร จะยกยอดไปรวมกบักำรตดัจ ำหน่ำย
ในครัง้ต่อไป 

13. ไม่พบกระบวนกำรตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์นิในระบบเมื่อ
มกีำรเปลีย่นแปลง และไม่มกีำรก ำหนดขัน้ตอนเกีย่วกบักำร
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลทะเบยีนทรพัยส์นิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
นอกจำกนี้ พบกำรเปลี่ยนแปลงชื่อทรพัยส์นิในระบบแต่ไม่
พบหลกัฐำนกำรตรวจสอบ 

ปำนกลำง • บรษิทัฯ ควรด ำเนินกำรก ำหนดใหคู้่มอืกำรปฏบิตังิำนฝ่ำย
บญัชแีละกำรเงนิ เพิม่กระบวนกำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลู
ในงำนทรัพย์สินบนระบบโปรแกรม Navision โดย
ก ำหนดใหค้รอบคลุมถงึหวัขอ้ต่อไปนี้เป็นอยำ่งน้อย 
– ขัน้ตอนและผูท้ีม่สีทิธิใ์นกำรบนัทกึ แกไ้ข หรอืลบขอ้มลู

ทรพัยส์นิ 
– กระบวนกำรตรวจสอบหรือหลักฐำนประกอบกำร

เปลีย่นแปลงฐำนขอ้มลูทะเบยีนทรพัยส์นิบนระบบ 
– ผูต้รวจสอบ หรอืผูอ้นุมตั ิกรณีมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ข

ขอ้มลูทีก่ระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์นิ หรอืคำ่เสือ่มรำคำ 
• บรษิทัฯ ควรพจิำรณำจ ำกดัสทิธิใ์นกำรใชง้ำนทรพัยส์นิ บน

โปรแกรม Navision ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนได้เฉพำะ
พนักงำนบญัชฝ่ีำยทรพัย์สนิ หรอืผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบังำน
ทรพัยส์นิเท่ำนัน้ 

• บรษิทัฯ ไดป้รบัปรุงคู่มอืปฏบิตังิำนฝ่ำยบญัช ี
เกี่ยวกับกำรบริหำรทรพัย์สินให้ครอบคลุม
กำรก ำหนดใหม้กีำรสอบทำน Log กำรเขำ้ใช้
งำน และกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทรพัย์สนิใน
โปรแกรม Navision เป็นประจ ำทุกเดอืน 

• บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงสิทธิก์ำรใช้งำน
ทรพัย์สนิบนโปรแกรม Navision ใหส้ำมำรถ
เขำ้ใช้งำนได้เฉพำะพนักงำนบญัชทีรพัย์สนิ
เท่ำนัน้ 

14. กระบวนกำรตัดจ ำหน่ำยทรพัย์สินควรได้รบักำรปรบัปรุง 
พบขอ้สงัเกตดงันี้ 

• หลกัฐำนประกอบกำรเสนอรำคำจำกผูร้บัซือ้ไมค่รบถว้น 
• รำยกำรทรพัยส์นิทีข่ออนุมตัติดัจ ำหน่ำย-ขำยซำกเนื่องจำก

ช ำรุด ไมต่รงกบัรำยกำรขำยทรพัยส์นิตำมใบก ำกบัภำษ ี
• ไม่พบกำรจดัท ำหลกัฐำนกำรตรวจนับทรพัยส์นิก่อนขนยำ้ย

ทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรก ำชับให้พนักงำนปฏิบัติตำมคู่มือและเก็บ
หลกัฐำนใบเสนอรำคำ รวมถงึตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์นิ 
กระทบยอดกบัรำยกำรขออนุมตักิ่อนตดัจ ำหน่ำย 

• ควรก ำหนดใหท้รพัยส์นิที่สำมำรถเคลื่อนยำ้ยไดต้้องมกีำร
ระบุผูร้บัผดิชอบในทรพัยส์นิอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

• ควรก ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบรำยกำรทรพัยส์นิก่อนมกีำร
เคลื่อนยำ้ย หรอืขนส่งใหก้บัผูซ้ือ้ และก ำหนดใหท้รพัยส์นิที่

บรษิทัฯ ปรบัปรุงคู่มอืกำรปฏบิตังิำนกำรบรหิำร
ทรัพย์สินให้ครอบคลุมขัน้ตอนกำรตรวจนับ
ทรัพย์สินรอตัดจ ำหน่ำยทัง้ก่อนขออนุมัติและ
ก่ อนน ำส่ ง ให้กับผู้ขอซื้ อ  รวมถึงปรับปรุ ง
แบบฟอรม์กำรขออนุมตัติดัจ ำหน่ำยใหค้รอบคลุม
ถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โดยต้องมกีำรสอบทำน
ร่วมกนัระหว่ำง (1) ฝ่ำยคลงัสนิคำ้ (2) ฝ่ำยบญัชี
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ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

• ไม่พบหลกัฐำนกำรท ำลำยทรพัย์สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุปกรณ์
คอมพวิเตอรใ์หค้รบถว้น ก่อนน ำไปตดัจ ำหน่ำย 

เกี่ยวกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ที่อำจมกีำรเก็บข้อมูลของ
บรษิทัฯ อยูภ่ำยในจะตอ้งมกีำรส ำรองขอ้มลูออกมำ และลบ
ขอ้มลูทัง้หมดในทรพัยส์นินัน้ทุกครัง้ ก่อนน ำไปตดัจ ำหน่ำย 

ทรัพย์สิน และ (3) ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หำกเ ป็นทรัพย์สินที่ เ กี่ ย วข้องกับอุปกรณ์
เทคโนโลยสีำรสนเทศ จะตอ้งลบขอ้มลูของบรษิทั
ฯ ออกแลว้ก่อนกำรตดัจ ำหน่ำย  

การบริหารด้านบญัชีและการเงิน    

15. บรษิทัฯ อยูร่ะหวำ่งทบทวนนโยบำยเกีย่วกบักำรบรหิำรดำ้น
บญัชแีละกำรเงนิของบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำร
บญัชทีีบ่รษิทัฯ ใชใ้นปัจจุบนั และมำตรฐำนกำรบญัชทีีม่กีำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและน ำ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่ อให้พิจำรณำอนุมัติในเดือน
พฤศจกิำยน 2563 

ต ่ำ • บริษัทฯ ควรทบทวนนโยบำยกำรบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรบญัชีที่บรษิัทฯ ใช้ในปัจจุบนั 
โดยเมื่อจัดท ำนโยบำยกำรบัญชีแล้วเสร็จ ควรน ำเสนอ
นโยบำยกำรบญัชผีูม้อี ำนำจสอบทำนและอนุมตัเิมื่อมกีำร
จดัท ำหรอืเปลี่ยนแปลงทุกครัง้ รวมถงึสื่อสำรและชี้แจงให้
พนักงำนที่เกี่ยวขอ้งมคีวำมเขำ้ใจร่วมกนัถึงนโยบำยกำร
บญัชเีพือ่ใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั 

บริษัทฯ ได้ทบทวนและจดัท ำนโยบำยบญัชีให้
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชทีีป่ระกำศใช ้ 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่  
12/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2563 ให้ควำม
เ ห็น ช อบแ ล้ ว  แ ล ะ ร ำ ย ง ำนต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ  เ มื่ อ  วัน ที่  5 
พฤศจกิำยน 2563 

การปฏิบติังานด้านอ่ืนๆ    

16. ไม่พบกระบวนกำรสอบทำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
จำกกำรประกอบธุรกจิแขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรก ำหนดให้มีกระบวนสอบทำนควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คณะกรรมกำร 
ผู้บรหิำร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว เพื่อป้องกนั
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรประกอบธุรกิจ
แข่งขนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ ยกตวัอย่ำงเช่น กระบวนกำร
สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิ (งบกำรเงนิจำกเวบ็ไซต์กรม
พฒันำธุรกิจกำรค้ำ) ของธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทที่
คณะกรรมกำรบริษัทมีถือครองหุ้นอยู่ เป็นต้น โดยควร
ด ำเนินกำรสอบทำนอยำ่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ และรำยงำนต่อ
คณะกร รมกำ รบริห ำ ร ให้ รับท ร ำบ  เพื่ อ น ำ เ สนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำนควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรประกอบธุรกิจ
แข่ ง ขันกับ ธุ ร กิ จ ขอ งบริษัท ฯ  โ ดยมี ฝ่ ำ ย 
Compliance เป็นผูร้บัผดิชอบกำรสอบทำนทุกปี 
และน ำ เสนอผลกำรสอบทำนต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะกรรมกำรเพื่อให้
ควำมเห็นหรือรบัทรำบหรืออนุมตัิ บริษัทฯ ได้
น ำ เ ส น อ ผ ล ก ำ ร ส อ บ ท ำ น ใ ห้ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำร ในวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 
2564 

17. บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงทบทวนหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบักำร
ปฏิบตัิภำยใต้หน่วยงำนหรือกฎหมำยอื่น นอกเหนือจำก 

ปำนกลำง • บริษัทฯ ควรพิจำรณำจดัท ำกำรทบทวนหลกัเกณฑ์และ
ข้อบงัคบัที่บริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับให้ครอบคลุมถึง

บริษัทฯ ได้ปรับปรุง เอกสำร Heng Leasing 
Regulator โดยพจิำรณำทบทวนหลกัเกณฑ์และ
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ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และบรษิทัฯ ขอ้มลูเครดติแหง่ชำต ิ
จ ำกดั (NCB) เช่น คปภ. ปปง. สคบ หรอื พระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) เป็นตน้  

หลกัเกณฑ์ที่ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ อยู่ภำยใต้หน่วยงำน
หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวเิครำะหว์่ำบรษิทัฯ ยงัไม่
ครอบคลุมหรอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑใ์นสว่นใด และก ำหนด
กระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์นัน้ๆ 
รวมถึงกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยข้อบงัคบัที่
บรษิัทฯ ต้องปฏิบตัิตำม ควรก ำหนดรอบในกำรทบทวน
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ ตำมกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยำ่งสม ่ำเสมอ  

• บรษิทัฯ ควรสื่อสำรใหห้น่วยงำนหรอืพนักงำนที่เกี่ยวขอ้ง
รับทรำบเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฏหมำยและ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

ข้อบังคับที่บริษัทฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับให้
ครอบคลุม และสื่อสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รบัทรำบหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ อยู่ภำยใต้ รวมถงึ
กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั เพื่อก ำหนดกระบวนกำรปฏบิตังิำนให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑน์ัน้ๆ  
ส ำหรบักำรปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บริษัทฯ ได้เตรียม
ควำมพร้อมจัดท ำกระบวนกำรระหว่ำงรอมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มถิุนำยน 2564 

 

13.2.4 รายละเอียดข้อสงัเกตจากการสอบทานระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 

ข้อสงัเกต ความส าคญั ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษทัฯ 

1. บริษัทฯ มีกำรจัดท ำร่ำงนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลตำม
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) เรยีบรอ้ย
แล้ว ทัง้นี้  ร่ำงนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลยังไม่มีกำร
ประกำศใช้ เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรรออนุมตัจิำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ในเดอืนพฤศจกิำยน 2563 

ต ่ำ • ร่ำงนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลควรได้รบักำรอนุมตัโิดยผูม้ี
อ ำนำจอนุมตัิอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อักษรและประกำศใช้ 
รวมถงึสือ่สำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตันิโยบำยกำร
เปิดเผยข้อมูล เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 
และไดป้ระกำศใช้พรอ้มสื่อสำรทัว่ทัง้องคก์ร โดย
นโยบำยดงักล่ำวครอบคลุมหวัขอ้มำตรฐำนกำร
รกัษำควำมลบั, มำตรฐำนกำรเปิดเผยขอ้มลู, ผูม้ี
หน้ำที่รบัผดิชอบในกำรสื่อสำรขอ้มูล, บุคคลผู้มี
สิทธิในกำรเปิดเผยข้อมูล , กำรก ำหนดข้อมูล
ส ำหรับเปิดเผยต่อสู่สำธำรณะ , ช่วงเวลำกำร
เปิดเผยข้อมูลส ำคญั ช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล 
และกำรจดักำรขอ้มลู 
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13.3 ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชี 

บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั (“EY”) ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีเพือ่
แสดงควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนโดยถูกต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ในกำรนี้ EY ไดส้อบทำนระบบกำร
ควบคุมภำยในทีเ่กีย่วกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงนิโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรของบรษิทัฯ ตำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบให้
รดักุมและเหมำะสม ซึง่จำกกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว EY ไดพ้บขอ้สงัเกตในระบบควบคุมภำยในดำ้นบญัชทีีม่สีำระส ำคญัซึ่งเหน็ควรแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทรำบถงึประเดน็ทีต่รวจพบพรอ้มทัง้
ขอ้เสนอแนะบำงประกำรทีข่อเรียนใหบ้รษิทัฯ พจิำรณำและปรบัปรุงตำมทีเ่หน็สมควรต่อไป กำรตรวจสอบของ EY ไม่ไดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจหำขอ้ทุจรติ กำรท ำผดิกฎหมำยและ
ขอ้ผดิพลำดหรอืขอ้บกพร่องต่ำง ๆ และกำรตรวจสอบบญัชมีไิดต้รวจสอบทุกรำยกำรหำกแต่ใชว้ธิกีำรทดสอบเท่ำนัน้ นอกจำกนี้ กำรประเมนิและกำรทดสอบดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชโีดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผูส้อบบญัชสีำมำรถแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิ และไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคุม
ภำยในของกจิกำร 

จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดม้ขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะทำงบญัช ีซึง่ไดน้ ำเสนอต่อผูบ้รหิำร สรุปไดด้งันี้ 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหารและการด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 

ระบบทรพัยสิ์นรอการขาย   

1. ความถกูต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการยึดรถ 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรกำรยดึรถในระหว่ำงเดอืนมกรำคม 2563 ถึง 
เดือนพฤศจิกำยน 2563 ทำงส ำนักงำนฯพบข้อสังเกต
ดงัต่อไปนี้ 

• กำรบนัทึกลงระบบรถยึดชัว่ครำวล่ำช้ำกว่ำนโยบำยของ
บรษิทัฯ จ ำนวน 2 สญัญำ 

• เอกสำรหลกัฐำนกำรรบัรถยึดชัว่ครำวคืน 3 สญัญำ ระบุ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ได้แก่ ชื่อผู้เช่ำซื้อ/ผู้กู้ หรอืเลขตวัรถไม่
ตรงกบัเล่มทะเบยีนรถ 

• เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขอคนืรถระบุขอ้มูลเลขที่สญัญำ
ไมถู่กตอ้ง จ ำนวน 1 สญัญำ  

เนื่ องจำกทรัพย์สินรอกำรขำยเป็นสินทรัพย์ที่มี
ควำมส ำคัญต่อบริษัทฯ ดังนัน้บริษัทฯ ควรสื่อสำร
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงระเบียบกำรปฏิบัติงำนให้
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งได้เขำ้ใจและก ำชบัใหป้ฏบิตังิำน
ตำมนโยบำยอยำ่งเครง่ครดั อกีทัง้จดัใหม้กีำรสอบทำน
ควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
ยดึรถและขอ้มูลทีบ่นัทกึเขำ้ไปในระบบฐำนขอ้มูลของ
บริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลมีควำมถูกต้องและ
น่ำเชื่อถอื 

บริษัทฯ ได้มีกำรเพิ่มต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ควบคุมดูแลรถยึดชัว่ครำวเป็น
ผู้รบัผดิชอบในกำรสอบทำนควำมถูกต้องของรำยละเอียดขอ้มูลในเอกสำรที่
เกี่ยวกบักำรยดึรถชัว่ครำว และควำมถูกต้องของขอ้มูลรถยดึชัว่ครำวที่บนัทกึ
ในระบบ รวมถงึระยะเวลำ (จ ำนวนวนั) ในกำรบนัทกึขอ้มลูหลงัจำกกำรยดึ โดย
ท ำกำรสอบทำนขอ้มลูทุกรำยกำรเป็นประจ ำทุกวนั  

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรจดัประชุมผู้จัดกำรเขตเพื่อเน้นย ้ำพนักงำนให้
ปฏบิตังิำนตำมคู่มอืของฝ่ำยจดัเกบ็อย่ำงเคร่งครดั และตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของขอ้มลูทุกครัง้ก่อนบนัทกึรำยกำรรถยดึลงในระบบ 
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2. การตรวจนับทรพัยสิ์นรอการขายประจ าปี 
จำกกำรตรวจนับทรพัยส์นิรอกำรขำยประจ ำปี 2563 ทีล่ำน
ประมูลพษิณุโลก ในวนัที่ 25 ธนัวำคม 2563 EY พบว่ำมี
เลขเครื่องยนต์ตำมเอกสำรลอกลำยไม่ตรงกบัในขอ้มูลใน
ระบบและขอ้มลูในเล่มทะเบยีน จ ำนวน 1 สญัญำ 

เพื่อให้แน่ใจว่ำทรพัย์สนิรอกำรขำยของบรษิัทฯมอียู่
จริงและสำมำรถขำยได้ บริษัทฯ ควรมีกำรก ำหนด
ระเบียบกำรปฏิบตัิงำนที่ชดัเจนในขัน้ตอนกำรยดึรถ 
โดยใหม้กีำรตรวจสอบเลขเครือ่งยนตก์่อนทีจ่ะรบัรถมำ
จำกลกูคำ้ 

บรษิัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนประจ ำลำนประมูลตรวจสอบเลขเครื่องยนต์ และ
เลขตวัถงัของรถยนต์ทีร่บัเขำ้ลำนประมูลทุกคนักบัขอ้มูลในระบบทุกครัง้ หำก
พบข้อมูลไม่ตรง บริษัทฯจะระบุหมำยเหตุเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงตำมเล่ม
ทะเบียน และบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกำรโอนทุกกรณีให้ผู้ประมูลทรำบในใบ
รำยกำรประมลูรถ 

ส ำหรบัรถยนตใ์นขอ้สงัเกต บรษิทัฯ ท ำกำรขำยรถยนต์คนัดงักล่ำวแลว้ในเดอืน
กุมภำพนัธ ์2564 โดยมกีำรระบุในใบรำยกำรประมลูวำ่ไม่รบัผดิชอบกำรโอนทุก
กรณี ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ 

3. การออกหนังสือแจ้งเตือนสิทธิซ้ือก่อนไม่เป็นไปตาม
การปฏิบติังานทัว่ไปของบริษทัฯ 
จำกกำรตรวจสอบกำรออกหนังสอืแจ้งเตือนสทิธิซื้อก่อน
ของรถยดึชัว่ครำวในปี 2563 EY พบวำ่กำรออกหนงัสอืแจง้
เตือนฯ ไม่เป็นไปตำมกำรปฏิบัติงำนทัว่ไปของบริษัทฯ
จ ำนวน 84 สญัญำ โดยพบว่ำมีกำรออกหนังสอืแจ้งเตือน
สิทธิซื้อก่อนล่ำช้ำ  ส่งผลให้สถำนะวันค้ำงช ำระและ
ระยะเวลำทีค่วรเปลีย่นเป็นรถยดึถำวรของลูกหนี้มำกกว่ำที่
ควรจะเป็น และอำจส่งผลกระทบกบัรำคำขำยของทรพัยส์นิ
รอกำรขำยได ้
โดยกำรปฏบิตัิงำนทัว่ไปของบรษิัทฯจะมกีำรออกหนังสอื
แจ้งเตอืนสทิธซิื้อก่อน ภำยในวนัท ำกำรถดัไปนับจำกวนัที่
ยึดรถชัว่ครำว จำกนัน้ระบบจะเปลี่ยนสถำนะจำกรถยึด
ชัว่ครำวเป็นรถยดึถำวรตำมจ ำนวนวนัทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดไว ้
(ขึ้นอยู่กับประเภทสญัญำและผู้ค ้ำ ) ซึ่งนับจำกวนัที่ออก
หนงัสอืแจง้เตอืนฯ 
 
 
 

บรษิัทฯ ควรก ำหนดนโยบำย/ระเบยีบกำรปฏบิตังิำน
ใหค้รอบคลุมและชดัเจน เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้ง
ได้เข้ำใจและก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครดั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบทรพัย์สนิรอกำรขำยมี
ควำมถูกตอ้งและน่ำเชื่อถอื 
 

บริษัทฯ ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรออกจดหมำยให้ครอบคลุมเงื่อนไขกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจทัง้หมดของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว หำกเกิดกรณีไม่เข้ำ
เงื่อนไขในกำรออกจดหมำย ระบบจะรวบรวมรำยกำรเขำ้สู่สถำนะ “รำยกำร
หนังสอืนอกเงื่อนไข” และมกีำรก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีฝ่่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
จดัท ำรำยงำนหนังสอืนอกเงื่อนไขและน ำส่งใหแ้ก่ฝ่ำยกฎหมำยและฝ่ำยจดัเกบ็
ทุกวนั เพื่อตรวจสอบหำสำเหตุ และปรบัปรุงเงื่อนไขกำรออกจดหมำยในระบบ
ใหเ้หมำะสมต่อไป   
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ระบบเงินให้สินเช่ือ   

4. ความถกูต้องของข้อมูล Black list ภายในบริษทัฯ 
จำกกำรตรวจสอบขอ้มูล Black list ภำยในของบรษิัทฯ ณ 
วนัที ่21 กนัยำยน 2563 พบขอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้ 

• เลขบตัรประชนเดยีวกนัแต่มหีลำยชื่อ 
• เลขบตัรประชำชนในระบบแสดงผลไม่ครบ 13 หรือ ชื่อ-

นำมสกุล สะกดผดิ (Error) 

บรษิัทฯ ควรมกีำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
Black list ภำยในของบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ใจวำ่ขอ้มลู Black list ทีน่ ำมำใชใ้นกำรประกอบกำร
พิจำรณำในกำรปล่อยสินเชื่อนั ้นมีควำมถูกต้อง 
น่ำเชื่อถอืและสำมำรถสบืคน้ขอ้มลูจำกระบบไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกิดจำกกำรกรอกข้อมูลที่ผดิพลำดและเป็นฐำนข้อมูลเดมิ 
บรษิทัฯ ปรบัปรุงขอ้มูล Black list ในระบบใหถู้กต้องและเป็นไปตำมนโยบำย
ปัจจุบนั รวมถึงมีกำรก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบจำกฝ่ำยควบคุมและ
อนุมตัสินิเชื่อท ำหน้ำทีส่อบทำนควำมถูกตอ้งของขอ้มลู Black list ประเภทที ่1 
– 3 (ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัคิดยีำเสพตดิ ประกอบอำชพีไม่สุจรติ และมปีระวตัติดิกำร
พนัน) ก่อนน ำเข้ำระบบทุกสปัดำห์ และส ำหรบั Black list ประเภทที่ 4 – 6 
(ลกูคำ้ทีม่ปีระวตัคิำ้งช ำระ 4 งวดแรก ถูกด ำเนินคดตีำมกฎหมำย ปิดยดึ) ระบบ
จะดงึขอ้มลูจำกระบบ Heng และบนัทกึขอ้มลู Black list อตัโนมตัทิุกวนั  

5. การตรวจสอบเครดิตบโูรในขัน้ตอนการปล่อยสินเช่ือ 
จำกกำรตรวจสอบกำรเชค็เครดติบูโรในขัน้ตอนกำรปล่อย
สนิเชื่อของบรษิทัฯ พบขอ้สงัเกตดงัต่อไปนี้ 

• ระบบแจง้เตอืนเงื่อนไขกำรตรวจเครดติบูโร ไม่เป็นไปตำม
นโยบำยปัจจุบนัของบรษิทัฯ 

• กำรตรวจสอบเครดิตบูโรไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำร 
รไีฟแนนซ์ของบรษิทัฯ 

กำรตรวจสอบเครดิตบูโรเป็นขัน้ตอนส ำคัญในกำร
ตรวจสอบประวตัิของลูกหนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะอนุมตัิ
สนิเชื่อ ดงันัน้บรษิทัฯควรมกีำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง
ของระบบกำรแจง้เตอืนและเงื่อนไขกำรตรวจเครดติบู
โรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยปัจจุบนั และควรจดัใหม้กีำร
อบรมและสื่อสำรควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบกำร
ปฏบิตังิำนใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้จำ้หน้ำที่
เขำ้ใจในระเบยีบฯ  และมกีำรก ำชบัใหป้ฏบิตังิำนตำม
นโยบำยอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรปล่อย
สินเชื่อเป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติของ
บรษิทัฯ 

บรษิัทฯ ปรบัปรุงระบบแจ้งเตือนให้เป็นไปตำมนโยบำยในคู่มอือนุมตัิสนิเชื่อ
แล้ว นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัได้ก ำหนดให้ฝ่ำยควบคุมและอนุมตัิสนิเชื่อจดัท ำ
รำยกำร Check list ทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงนโยบำย โดยจะตอ้งตรวจสอบ
เนื้อหำในคูม่อืปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง และเงือ่นไขกำรแจง้เตอืนในระบบ 

บรษิัทฯ ปรบัปรุงเงื่อนไขกำรตรวจเครดติบูโรส ำหรบัลูกค้ำรไีฟแนนซ์ในคู่มอื
ปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยปัจจุบนัของบรษิทัฯ และประกำศใชแ้ลว้ 

6. การโทรเพ่ือยืนยนัตัวตนลูกค้าในขัน้ตอนการปล่อย
สินเช่ือ  
จำกกำรสุ่มตรวจสอบสนิเชื่อที่ปล่อยใหม่ในระหว่ำงเดือน
มกรำคม 2563 ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2563 พบว่ำฝ่ำย
อนุมตัสินิเชื่อไม่มกีำรโทรยนืยนัตวัตนของลกูคำ้ จ ำนวน 13 
สญัญำ ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้ ำหนด
ไว้ว่ำก่อนกำรอนุมัติสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ รวมถึงสินเชื่อ 

กำรโทรเพื่อยืนยันตัวตนลูกค้ำเป็นกระบวนกำรที่
ส ำคญัในขัน้ตอนกำรปล่อยสนิเชื่อ ดงันัน้บรษิทัฯควร
สื่อสำรควำมรูค้วำมเขำ้ใจถงึระเบยีบกำรปฏบิตังิำนให้
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขำ้ใจ และก ำชบัใหป้ฏบิตังิำน
ตำมนโยบำยอย่ ำ ง เค ร่ ง ค รัด  เพื่ อ ให้มั น่ ใ จ ว่ ำ
กระบวนกำรปล่อยสินเชื่อเป็นไปตำมนโยบำยหรือ
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 

ใน 13 รำยกำรตำมขอ้สงัเกต ม ี6 สญัญำเป็นสญัญำรไีฟแนนซล์กูคำ้เก่ำ จงึเคย
ได้รบักำรยนืยนัตวัตนแล้ว และ 1 สญัญำเป็นสญัญำสนิเชื่อที่ใหพ้นักงำนของ
บรษิทัฯ และผ่ำนกำรตรวจสอบโดยฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลก่อนใหส้นิเชื่อแลว้ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ปรบัปรุงคู่มอืกำรปฏบิตัิงำนเรื่องเกณฑ์กำรโทรยนืยนัขอ้มูล
ของผูข้อสนิเชื่อตำมควำมเสีย่งของแต่ละประเภทผลติภณัฑ ์และประกำศใชแ้ลว้ 
โดยก ำหนดใหม้กีำรโทรยนืยนัขอ้มลูลูกคำ้ก่อนทีจ่ะท ำกำรอนุมตัสินิเชื่อทุกรำย 
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รีไฟแนนซ์ ทำงฝ่ำยอนุมตัิสินเชื่อต้องโทรตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันตัวตนของลูกค้ำและผู้ค ้ำประกันทุกรำย รวมถึง
ตรวจสอบว่ำลูกค้ำได้มำท ำกำรขอสินเชื่อกบัทำงบรษิัทฯ 
จรงิและขอ้มลูถูกตอ้งตรงตำมใบค ำขอสนิเชื่อ  

ยกเวน้ลูกคำ้บำงประเภทตำมที่ก ำหนด ได้แก่ ลูกคำ้สนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกบัทีม่ใิช่สนิเชื่อทีม่ทีะเบยีนรถเป็นประกนั สนิเชื่อมอเตอรไ์ซคเ์งนิด่วน 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบจำกฝ่ำยควบคุมและอนุมตัิ
สนิเชื่อท ำหน้ำทีสุ่่มตรวจกำรโทรยนืยนัขอ้มลูลูกคำ้กบัขอ้มลูบนัทกึกำรโทรของ
พนักงำนทุกคน คนละ 5% ของจ ำนวนรำยกำรที่พนักงำนโทรยืนยนัข้อมูล
ทัง้หมดในสปัดำห ์เป็นประจ ำทุกสปัดำห ์ 

7. ข้อมูลในระบบ สัญญาเงินกู้ /สัญญาเช่าซ้ือ และเล่ม
ทะเบียน/โฉนดท่ีดินไม่ตรงกนั 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบขอ้มลูในระบบสญัญำเงนิกู้/สญัญำเช่ำ
ซื้อ และเล่มทะเบยีน/โฉนดที่ดนิ ณ วนัที่ 30 พฤศจกิำยน 
2563 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลลูกหนี้ในฐำนข้อมูลของ
บรษิัทฯ พบขอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบจ ำนวน 5 สญัญำ 
ดงันี้ 

• ขอ้มูลปี ค.ศ. ของรถในสญัญำและในระบบไม่ตรงกับเล่ม
ทะเบยีน 3 สญัญำ 

• ข้อมูลขนำดที่ดินในสญัญำและในระบบ ไม่ตรงกับโฉนด
ทีด่นิ 1 สญัญำ 

• ข้อมูลค่ำงวดในระบบไม่ตรงกับข้อมูลในสญัญำกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ 1 สญัญำ 

สัญญำเช่ำซื้อ/เงินกู้ เ ป็นเอกสำรส ำคัญซึ่งระบุถึง
รำยละเอยีดและเงื่อนไขในกำรกู้ยมืเงนิทัง้หมด ดงันัน้ 
บรษิทัฯควรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมครบถ้วน
ของขอ้มลูในสญัญำก่อนลงนำมในสญัญำ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำกระบวนกำรกำรอนุมตัิสนิเชื่อเป็นไปตำมนโยบำย
หรอืระเบียบปฏบิตัิของบรษิัทฯ หรอืหำกมกีำรแก้ไข
รำยละเอยีดในสญัญำ บรษิทัฯควรใหลู้กหนี้ลงนำมใน
สญัญำใหม ่
นอกจำกนี้ บรษิทัฯควรตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกนั
ของขอ้มูลในระบบลูกหนี้กบัสญัญำ และเล่มทะเบยีน/
โฉนดที่ดิน เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมูลลูกหนี้ที่น ำมำใช้ใน
กำรบนัทกึบญัชนีัน้มคีวำมถูกต้อง และสำมำรถสบืคน้
ขอ้มลูจำกระบบไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ขอ้มูลในสญัญำที่ไม่ถูกต้องเกดิจำกกำรกรอกขอ้มูลของพนักงำนสำขำ ละกำร
ตรวจสอบของเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยควบคุมและอนุมตัสินิเชื่อทีผ่ดิพลำด บรษิทัฯ ไดม้ี
กำรจัดประชุมผู้จัดกำรเขตเพื่อเน้นย ้ำพนักงำนให้ปฏิบัติงำนตำมคู่มือและ
นโยบำยของบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครดั และมกีำรก ำหนดใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ
จำกฝ่ำยควบคุมและอนุมตัสินิเชื่อท ำหน้ำที่สุ่มตรวจสอบรำยละเอยีดของสญัญำ 
โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนด Risk tolerance ส ำหรบั Human error ไวท้ี ่1.5% ของ
รำยกำรทีสุ่่มตรวจสอบในแต่ละเดอืน 

ข้อสงัเกตเกี่ยวกับข้อมูลค่ำงวดในระบบไม่ตรงกับข้อมูลในสญัญำกำรปรบั
โครงสรำ้งหนี้ ถูกตรวจพบโดยบรษิทัฯ ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบขอ้มูลก่อน
ด ำเนินกำรประมวลผลรำยกำรทำงบญัช ีและด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มลูในระบบให้
ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้ประสำนงำนให้สำขำติดต่อลูกค้ำให้มำแก้ไขสญัญำใหม่ 
อย่ำงไรกต็ำมลกูคำ้ช ำระค่ำงวดทีถู่กตอ้ง และปัจจุบนั บรษิทัฯ ด ำเนินกำรพมิพ์
สญัญำใหมแ่ละใหล้กูคำ้ลงนำมเรยีบรอ้ยแลว้  

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนกรณีที่ตรวจพบ
ขอ้ผดิพลำด โดยตอ้งแจง้ใหส้ำขำ ผูจ้ดักำรเขต และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร
สนิเชื่อทรำบ และแจ้งเรื่องขอแก้ไขผ่ำนระบบ Help Desk โดยมผีู้จดักำรเขต 
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรสนิเชื่อตดิตำมก ำกบั  

 

 

 



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่23 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหารและการด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 

ระบบการท างานของสาขา   

8. การควบคมุการใช้งานของเคร่ืองเกบ็เงินนอกสถานท่ี 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบสำขำ พบว่ำสำขำสุพรรณบุรี และ
สำขำสกลนคร มกีำรใช้เครื่องเก็บเงนินอกสถำนที่แต่ไม่มี
กำรลงรำยกำรใน “รำยงำนเบกิอุปกรณ์เครื่องพมิพใ์บเสรจ็” 
ซึง่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ ทีก่ ำหนดไว ้เรือ่งกำร
รับเงินสดโดย Mobile Printer (ตำมคู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำย
ปฏบิตักิำรจดัเกบ็ เรือ่งกำรตดิตำมหนี้และยดึทรพัย)์ 

บรษิทัฯ ควรจดัใหม้กีำรอบรมและสื่อสำรควำมรูค้วำม
เข้ำใจในระเบียบกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯให้กับ
เจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีเ่ขำ้ใจในระเบยีบ
และมีกำรก ำชับให้ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยอย่ำง
เคร่งครดั อีกทัง้ควรมกีำรสุ่มตรวจสอบกำรใช้เครื่อง
เก็บเงนินอกสถำนที่โดยผู้มอี ำนำจ เพื่อป้องกนัควำม
ผดิพลำดหรอืกำรทุจรติที่อำจเกดิขึ้นโดยกำรน ำเงนิที่
ไดร้บัช ำระหนี้จำกลูกคำ้ไปใชก้่อน แลว้จงึน ำมำคนืใน
ภำยหลงั (Lapping) 

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดประชุมผู้จัดกำรเขตเพื่อให้มีกำรเน้นย ้ำพนักงำนให้
ปฏบิตังิำนตำมคู่มอืและนโยบำยของบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครดั และไดม้กีำรเพิม่
รำยกำรกำรตรวจสอบ “รำยงำนเบกิอุปกรณ์เครื่องพมิพ์ใบเสรจ็” ในรำยงำน 
Checklist ของผูจ้ดักำรเขต   

ระบบสินทรพัย ์   

9. การตรวจนับสินทรพัย ์
จำกกำรสุ่มตรวจสอบรำยงำนสินทรพัย์ของสำขำ พบว่ำ 
รำยงำนกำรตรวจนับประจ ำเดือนของสำขำสกลนคร มี
จ ำนวนสนิทรพัย์ไม่ครบถ้วน โดยรำยกำรที่ไม่มใีนรำยงำน
กำรตรวจนับประจ ำเดอืนของสำขำ 11 รำยกำร เช่น งำน
ป้ำย งำนผนังเบำ งำนกระจกประตูหน้ำ งำนสนี ้ำพลำสตกิ
ผนงัตกึ ฝ้ำเพดำน โน๊ตบุ๊ค เป็นตน้ 

เพื่อให้แน่ใจว่ำสินทรัพย์ถำวรของบริษัทฯในแต่ละ
สำขำอยู่ครบถ้วน และยงัสำมำรถใชง้ำนได ้บรษิทัฯจงึ
ควรจดัใหม้กีำรตรวจนับสนิทรพัยถ์ำวรร่วมกนัระหว่ำง
แผนกบัญชีและสำขำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใช้
ขอ้มูลจำกทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์ำวรทีเ่ป็นปัจจุบนั ณ 
วนัที่ตรวจนับ ผลต่ำงที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรตรวจนับ
และขอ้มลูทำงบญัชคีวรมกีำรตดิตำมทนัทแีละอำจต้อง
ท ำกำรปรบัปรุงพรอ้มทัง้แจง้ใหฝ่้ำยบรหิำรทรำบ 

บรษิทัฯ ได้มกีำรปรบัปรุงขัน้ตอนกำรตรวจนับสนิทรพัยใ์นไตรมำสที ่1 ของปี 
2564 โดยฝ่ำยบญัชสีนิทรพัย์รบัผดิชอบกำรจดัส่งรำยงำนสนิทรพัยท์ี่ปรบัปรุง
ขอ้มลูใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัแลว้ใหแ้ก่สำขำ เพือ่ใชใ้นกำรตรวจนบัสนิทรพัย์
ของสำขำ โดยสำขำจะน ำส่งรำยงำนกำรตรวจนับสนิทรพัย์ พรอ้มทัง้รำยงำน
สินทรัพย์ขำด/เกิน/ช ำรุดให้กับฝ่ำยบัญชีสินทรัพย์ทรำบ เพื่อให้ฝ่ำยบัญชี
สนิทรพัยด์ ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้งต่อไป 

10. การติดรหสัสินทรพัย ์(Tag) 
จำกกำรสุ่มตรวจสอบรำยงำนสนิทรพัย์ของสำขำ พบว่ำ มี
สนิทรพัย์บำงรำยกำรของสำขำสกลนคร ไม่มกีำรติดรหสั
สนิทรพัย์ (Tag) จ ำนวน 6 รำยกำร ได้แก่ โต๊ะท ำงำน โต๊ะ
คอมพวิเตอร ์และแผน่ต่อเขำ้มุมหน้ำโต๊ะ 

บริษัทฯควรควบคุมให้มีกำรติดรหสัสินทรพัย์ (Tag) 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทุกรำยกำรและจดัใหม้กีำรตรวจทำน
รหสัทรพัย์สนิอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำสนิทรพัย์ถำวร
ของบริษัทฯมีอยู่จริง และเพื่อควำมสะดวกในกำร
คน้หำและตรวจนบั 

บรษิทัฯ ตดิรหสัสนิทรพัยค์รบถว้นแลว้  

ระบบการรบัเงิน   



  บรษิทั เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2.3.13 หน้ำที ่24 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ความเหน็ของฝ่ายบริหารและการด าเนินการปรบัปรงุแก้ไข 

11. ความต่อเ น่ืองของเลขท่ีเอกสารใบเสร็จรับเ งิน 
(running number) 
จำกกำรตรวจสอบควำมต่อ เนื่ องของเลขที่ เอกสำร
ใบเสรจ็รบัเงนิ (running number) ของบรษิทัฯ ในช่วงเดอืน
มกรำคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2563 พบว่ำ เลขที่
เอกสำรใบเสรจ็รบัเงนิไม่ต่อเนื่องจำกเอกสำรล ำดบัก่อนหน้ำ 

เพื่อกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในที่ดี อีกทัง้
ใบ เสร็จ รับ เ งิน เ ป็น เอกสำรที่ ส ำ คัญซึ่ ง ร ะบุ ถึ ง
รำยละเอียดกำรจ่ำยช ำระเงินของลูกหนี้   ดังนั ้น 
บริษัทฯควรมีกำรสอบทำนควำมต่อเนื่องของเลขที่
เอกสำรใบเสร็จรบัเงิน (running number) และเลขที่
เอกสำรไม่ควรซ ้ำกนั 

เลขที่เอกสำรมลี ำดบัไม่ต่อเนื่องจำกเอกสำรก่อนหน้ำ มสีำเหตุจำกในวนัและ
เวลำดงักล่ำวระบบเครือข่ำยของสำขำขดัข้องท ำให้ระบบไม่สำมำรถบนัทึก
ตวัเลขไดต้่อเนื่อง (Lost connection ระหวำ่งบนัทกึขอ้มลู) 

บรษิทัฯ แก้ไขระบบให้สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขที่เอกสำร หำก
รำยกำรบันทึกไม่ครบหรือไม่ต่อเนื่ อง ระบบจะแจ้งเตือนและไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรในขัน้ตอนถดัไปได้ และคนืค่ำเลขทีใ่บเสรจ็ทุกครัง้ทีไ่ม่สำมำรถตดั
ช ำระไดต้ำมเงือ่นไข 

 

13.4 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ตำมมตกิำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2563 เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิำยน 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยให ้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษำธุรกจิ 
จ ำกดั (“KPMG”) โดยมนีำยศุภเชษฐ คุณำลกัษณ์กุล ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ 
ประจ ำปี 2564 ตำมแผนกำรตรวจสอบทีต่กลงร่วมกนักบับรษิทัฯ และจดัท ำรำยงำนและขอ้เสนอแนะเพือ่ปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมแผนและนโยบำยกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ทัง้นี้   

(โปรดพจิำรณำรำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ ในเอกสำรแนบ 2 (รำยละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิอง KPMG โดยมนีำยศุภเชษฐ คุณำลกัษณ์กุล เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน แลว้เหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำร
ปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว เนื่องจำกมคีุณสมบตั ิวุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรปฏบิตังิำน และไดเ้ขำ้รบักำรอบรมทีเ่หมำะสมเพยีงพอต่อกำ รเป็นผูค้วบคุมกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำว ทัง้นี้ 
กำรพจิำรณำและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัฯ จะตอ้งผำ่นกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 


