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1. สรุปความเหน็ของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใน
ฐำนะกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมกำรบรษิัทไดป้ระเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของ
บริษัทฯ โดยท ำกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร แล้วสรุปได้ว่ำจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบดว้ย 

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัใหก้ำร
ด ำเนินกำรของบรษิัทฯ เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) และมีควำมโปรง่ใส รวมถึง
มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เพียงพอในเรื่องของกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดงักล่ำว โดยรำยละเอียดของแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท สำมำรถดูไดใ้น 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  
 ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษัท ไรซ ์คอนซัลติง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นส ำนักตรวจสอบจำกภำยนอก ด ำรงต ำแหน่ง “ผู้
ตรวจสอบภำยใน” ของบรษิัทฯ  ในกำรท ำหนำ้ที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนและกิจกรรมทำงกำรเงินของบรษิัทฯ  เพื่อใหม้ั่นใจว่ำ
มีกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ  และเพื่อใหผู้ต้รวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ที่ตรวจสอบและถ่วงดลุไดอ้ย่ำงเต็มที่ จึง
ก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทซึง่มีหนำ้ที่
ก  ำกับดูแลใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และส ำเนำรำยงำนเรียนประธำนกลุ่มบริษัทเพื่อช่วยก ำกับดูแลและสั่งกำรให้
ผูบ้รหิำรที่เก่ียวขอ้งในแต่ละหน่วยงำนด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะดว้ยควำมเรียบรอ้ย โดยผูต้รวจสอบภำยในจะ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส (กรุณำดูรำยละเอียดประวัติของผูต้รวจสอบภำยใน ในเอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในบริษัทฯ)  

 
 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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2. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 3 ปี 2561 เป็นตน้มำ ผูต้รวจสอบภำยในไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยโดยครอบคลมุถึงส่วนต่ำง ๆ ดงันี ้

1. สภำพแวดลอ้มกำรควบคมุ 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

3. กิจกรรมควบคมุ 

4. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

5. กิจกรรมกำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล 

6. กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 

7. กระบวนกำรบนัทกึรำยไดแ้ละรำยงำนกำรปฏิบตัิงำน 

8. กระบวนกำรเบิกจ่ำยและกำรรบัช ำระ 

9. กำรควบคมุเครดิต บรหิำรลกูหนีแ้ละเจำ้หนี ้

10. กระบวนกำรจดักำรสินทรพัยถ์ำวร 

11. กำรปฏิบตัิงำนบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 

12. กระบวนกำรสรรหำและลำออก 

13. กระบวนกำรบรหิำรเงินเดือนและคำ่ตอบแทน 

14. ระบบงำนจดัซือ้และกำรรบัสินคำ้ 

15. กำรคดัเลือกผูร้บัเหมำช่วง 

16. กระบวนกำรจดัจำ้งและท ำสญัญำ 

17. กำรบรหิำรกำรขำย กำรบรหิำรลกูคำ้ 

18. กระบวนกำรสง่เสรมิกำรขำยและกำรตลำด 

19. กระบวนกำรค ำสั่งขำย 

20. กำรควบคมุศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละปอ้งกนัควำมเสียหำย 

21. กำรรกัษำควำมปลอดภยัขอ้มลู ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ำย 

22. กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนคอมพิวเตอร ์

23. ส ำรองขอ้มลูและระบบคอมพิวเตอร ์และกรณีกำรเตรียมพรอ้มกรณีฉกุเฉิน 

24. ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนประจ ำดำ้นคอมพิวเตอร ์

25. กระบวนกำรจดัหำ พฒันำ และบ ำรุงรกัษำระบบ 
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26. กระบวนกำรวำงแผนและกำรมีส่วนรว่ม 

27. กำรสนบัสนนุและทรพัยำกรในกำรบรหิำรโครงกำร 

28. ขอ้ก ำหนดและควำมตอ้งกำรผูใ้ช ้

29. กำรออกแบบซอฟตแ์วร ์ 

30. กำรทดสอบซอฟตแ์วร ์

31. กำรบรหิำรจดักำรซอสโคด้ 

32. กระบวนกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์

33. กำรรบัรูร้ำยได ้
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 จำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส ำหรบังวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 ถึงไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 ผูต้รวจสอบภำยในไดเ้ขำ้ตรวจสอบและ
ติดตำมระบบบริหำรงำนหลักดำ้นต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์ร ระบบกำรตลำดและขำย ระบบบัญชี กำรเงิน 
งบประมำณและงบกำรเงิน ระบบบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ระบบจดัซือ้-จดัจำ้ง ระบบสำรสนเทศ ระบบกำรบรหิำรงำนโครงกำร ERP, BI, AMS และระบบกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์ 

จำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบส ำหรบังวดไตรมำสที่ 3 ของปี 

2561 จนถึงงวดไตรมำสที่ 3 ของปี 2562 สำมำรถสรุปประเด็นส ำคญัที่ตรวจพบได ้ดงันี ้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ระบบบัญชีการเงิน งบประมาณ และงบการเงนิ 
IIG  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัขำดนโยบำยบัญชี
เก่ียวกับกำรรบัรูร้ำยไดอ้ย่ำงเป็นลำยลักษณ์
อักษรเน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15  รำยได้
จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ ซึ่งมำตรฐำนบงัคบั
ใชส้  ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีที่เริ่มตน้ใน หรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

LOC 
(ขำดกำรท ำ

นโยบำยและคูม่ือ
กำรปฏิบตัิที่เป็น
ลำยลกัษณ์
อกัษร) 

Moderate 
(อำจสง่ผลใหเ้จำ้หนำ้ที่
บญัชีปฏิบตัิงำนไม่
สอดคลอ้งกบั

มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้
ในหลกักำรรบัรูร้ำยได้
ตำมขัน้ตอนตำ่ง ๆ) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดด้ ำเนินกำรจัดท ำ
นโยบำยและคู่มือกระบวนกำรรบัรูร้ำยได้
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ที่ 15 เรื่องรำยไดจ้ำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ 
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึ่งหลงัจำกไดร้บักำร
ตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ จะด ำเนินกำรส่ง
อนุมัติและประกำศใหพ้นักงำนทรำบเพื่อ
ด ำเนินกำรตอ่ไป 

จำกกำรติดตำมพบวำ่มีนโยบำยบญัชีในงบ
กำรเงินที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ และไดจ้ดัท ำไฟล ์
Final AC procedure เพื่อก ำหนดขัน้ตอน
ปฏิบตัิงำนทำงบญัชีต่ำง ๆ  

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
เมษำยน 
2562 

IIG และ ICE 
บรษัิทฯ และบริษัทย่อยยงัขำดนโยบำย
หลกัเกณฑก์ำรติดตำมทวงถำมหนีค้ำ้งช ำระที่
ชดัเจนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึง่อำจท ำให้
ผูป้ฏิบตัิงำนไม่มีแนวทำงในกำรติดตำมหนีไ้ด้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

LOC 
(ขำดนโยบำยที่
เป็นลำยลกัษณ์

อกัษร) 

Low 
(อำจท ำใหเ้กิดกำรคำ้ง
ช ำระหนีข้องลกูหนี้

กำรคำ้นำนเกินก ำหนด
จนกลำยเป็นหนีส้ญูได)้ 

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ด ำเนินกำร
ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรติดตำม
ทวงถำมหนี้ค้ำงช ำระให้ชัดเจนเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร พรอ้มทัง้ประกำศใหพ้นกังำน
ทรำบเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำน 

จำกกำรติดตำมพบวำ่มีนโยบำยบญัชีในงบ
กำรเงินที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ และไดจ้ดัท ำไฟล ์
Final AC procedure เพื่อก ำหนดขัน้ตอน
ปฏิบตัิงำนทำงบญัชีต่ำง ๆ 
 

 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
มีนำคม
2562 

IIG  
จำกกำรตรวจรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 1/2562 
ในไฟล ์Project Master จะสรำ้งรหัส Project 
เพียงรหสัเดียวต่อสญัญำ แต่ขอ้เท็จจริงพบว่ำ

LOC 
(ขำดกำรก ำหนด
รหสัส ำหรบั

Low 
(ท ำใหก้ำรค ำนวณกำร
รบัรูร้ำยไดไ้ม่สอดคลอ้ง
กบังำน Project ย่อย) 

ทำงบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรก ำหนด CR เป็น 
Project ย่อย ๆ ตำมขั้นตอนดังต่อไปนีใ้น
ระบบ Accounting Software ของบริษัทฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

จำกกำรติดตำมพบว่ำมีกำรก ำหนดรหัส 
Project ตำมที่ไดแ้จง้แลว้  เช่น  
TP1913 เป็น Parent code 
TP1913A เป็น Child code 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
สิงหำคม 
2562 
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ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

บำง Project เช่น TP1905 จะแบ่งเป็นงำน
ย่อยตำมแต่ละ CR (CHANGE REQUEST) 
ซึ่งท ำใหก้ำรรบัรูร้ำยไดม้ีควำมซบัซอ้นเพิ่มขึน้  
ไม่สำมำรถรับรูร้ำยได้ตำมอัตรำส่วนต้นทุน
ตำม Project ใหญ่ได ้

Project ย่อยแต่
ละ CR) 

1. ทำงบริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรเปิด 
Parent –  Child Code ใ น ร ะ บ บ 
Accounting Software โดย Parent Code 
ก ำหนดที่ ระดับ  Purchase Order Level 
และ  Child Code ก ำหนดที่ ร ะดับ  CR 
(Change Request) Level 
2. ในกรณีที่ Child Code ที่ CR มี
จ ำนวนเงินไม่นอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 400,000 
บำทและระยะเวลำกำรท ำงำนไม่เกิน 2 
เดือน บริ ษัทฯ  จะรับ รู ้รำยได้เมื่ องำน
เรียบรอ้ย หำกจ ำนวนเงินเกินกว่ำ 400,000 
บำทและระยะเวลำเกินกว่ำ 2 เดือน จะรบัรู ้
ตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำน (Percentage 
of Completion) ในกรณีที่ไม่สำมำรถระบุ
ประเภทงำนไดอ้ย่ำงชัดเจนตำมระยะเวลำ
และจ ำนวนเงินที่กลำ่วขำ้งตน้ ใหท้ำง PMO 
ยึดลักษณะกำรท ำงำนตำมเนือ้หำสัญญำ
เป็นหลักในกำรระบุประเภทงำนว่ำเป็น 
onetime ( customization)  ห รื อ ง ำ น
โครงกำร Implement 

ICE 
จำกกำรตรวจรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 1/2562 
กิจกำรรับรูร้ำยได้จำกงำน Implement ตำม
ขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวิธีอัตรำส่วนของ
ตน้ทนุที่เกิดขึน้จนถึงปัจจบุนัจำก Time sheet 
กบัประมำณตน้ทนุทัง้สิน้ พบวำ่มีบำง Project 

LOC 
(ขำดกำรจดัท ำ
ประมำณกำร
ตน้ทนุที่
เหมำะสม) 

Low 
(ท ำใหอ้ำจเกิดกำรรบัรู ้
รำยไดท้ี่ไม่เหมำะสม
กบั Project นัน้ ๆ) 

ICE ได้พิจำรณำจัดท ำกำรประมำณกำร
ตน้ทนุใหม้ีควำมเหมำะสมในแตล่ะ Project 
และมีกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุน
ตำมล ำดบัควำมส ำคญัของงำน ซึ่งก ำหนด
จำกขนำดจ ำนวนเงินของสัญญำเป็นหลัก
โดย 

จำกกำรติดตำมพบวำ่มีกำรก ำหนดขัน้ตอน
แลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 30 
กนัยำยน 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ที่ขำดทนุ อำจเกิดจำกกำรประมำณกำรตน้ทนุ
ที่ไม่เหมำะสม  

• หำกมูลค่ำงำนมำกกว่ำ 5 ลำ้น
บำท จะท ำกำรทบทวนทกุเดือน 

• หำกมลูค่ำงำนนอ้ยกว่ำ  5 ลำ้น
บำท จะท ำกำรทบทวนอย่ำง
นอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้  

• ท ำกำรอพัเดทในระบบใหม่หำก
ป ร ะมำณกำ รต้นทุ นมี ก ำ ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย่ ำ ง มี
สำระส ำคญั (ตน้ทุนเพิ่ม-ลดลง 
10%) 

และหำกมีกำรประมำณกำรผลขำดทุนให้
ท ำกำรรบัรูผ้ลขำดทุนทัง้จ ำนวนทันที โดย
ไม่ค ำนวณตำมขัน้ควำมส ำเรจ็ของงำน 

IIG 
จำกกำรตรวจรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 2/2562 
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ตำมปกติ เมื่องำน
แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะท ำกำรปิดล็อคงวดใน
ระบบ Time Sheet เพื่อหยุดรับรู ้ต้นทุนใน 
Project นัน้ ๆ และท ำกำรรบัรูร้ำยไดใ้นส่วนที่
เหลือตำมสัญญำในเดือนดังกล่ำว แต่มีบำง 
Project มีกำรรับรู ้รำยได้ไม่ตรงงวดที่ล็อค
ระบบ Time Sheet 

LOC 
(งำน Project 
แลว้เสรจ็ แต่
บนัทกึรำยไดใ้น
เดือนถดัไป) 

Low 
(สง่ผลใหง้วดเวลำที่

รบัรูร้ำยได้
คลำดเคลื่อน) 

1. ทุกสิน้เดือน PMO จะดึงขอ้มูล 
Project ที่จบในแต่ละเดือน ส่งอีเมลถ์ึง PM 
CC:  Service Director, Accounting 
เพื่อให ้PM ยืนยัน หำกงำนเสร็จเรียบรอ้ย
แล้วและ PM ยืนยันปิด ทำง PMO จะ
ด ำเนินกำร Close Project ในระบบ iTIME 
พอถึงรอบกำรปิด Revenue Recognition 
File ท ำ ง  Service Director จ ะ ท ำ ก ำ ร
ตรวจสอบข้อมูลกับ ฝ่ ำยที่ เ ก่ี ย วข้อ ง 
รำยละเอียดกำรล็อค period ตำม PMO 
PROCESS FLOW 20.20E 

จำกกำรติดตำมพบว่ำมีกำรบันทึกรำยได้
ตำมงวดที่แลว้เสรจ็และปิดล็อคระบบ Time 
Sheet 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

2. ทำงบญัชีตรวจสอบรำยกำรที่มี
กำรรบัรูร้ำยไดค้รบเต็มจ ำนวนสญัญำและ
แจ้งทำง PMO หำกพบว่ำไม่มีกำรล็อค
ระบบ iTIME (Closed period) เพื่อท ำกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดและยืนยันกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหล้อ็คระบบใหเ้รยีบรอ้ยก่อนท ำ
กำรปิดบญัชี 

ICE 
จำกกำรตรวจรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 2/2562 
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ตำมปกติ เมื่องำน
แลว้เสร็จ ICE จะท ำกำรปิดล็อคงวดในระบบ 
Time Sheet เพื่อหยุดรับรู ้ต้นทุนใน Project 
นั้น ๆ และท ำกำรรับรูร้ำยได้ในส่วนที่เหลือ
ตำมสญัญำในเดือนดงักลำ่ว แตม่ีบำง Project 
ไม่มีกำรล็อคระบบ Time Sheet แมง้ำนแลว้
เสร็จและรับรูร้ำยได้ส่วนที่เหลือตำมสัญญำ
แลว้ 

LOC 
(งำน Project 

แลว้เสรจ็ แต่ยงัมี
กำรบนัทกึตน้ทนุ

อยู่) 

Low 
(สง่ผลใหม้ีพนกังำน
บำงรำยสำมำรถลง
บนัทกึ Time Sheet 

เขำ้ไปเพิ่ม ท ำใหบ้นัทกึ
ตน้ทนุเพิ่มขึน้ทัง้ที่งำน

แลว้เสรจ็) 

1. ทุกสิน้เดือน PMO จะดึงขอ้มูล 
Project ที่จบในแต่ละเดือนส่งอีเมลถ์ึง PM 
CC:  Service Director, Accounting 
เพื่อให ้PM ยืนยัน หำกงำนเสร็จเรียบรอ้ย
แล้วและ PM ยืนยันปิด ทำง PMO จะ
ด ำเนินกำร Close Project ในระบบ iTIME 
พอถึงรอบกำรปิด Revenue Recognition 
File ท ำ ง  Service Director จ ะ ท ำ ก ำ ร
ตรวจสอบข้อมูลกับ ฝ่ ำยที่ เ ก่ี ย วข้อ ง 
รำยละเอียดกำรล็อค period ตำม PMO 
PROCESS FLOW 20.20E 
2. ทำงบญัชีตรวจสอบรำยกำรที่มี
กำรรบัรูร้ำยไดค้รบเต็มจ ำนวนสญัญำและ
แจ้งทำง PMO หำกพบว่ำไม่มีกำรล็อค
ระบบ iTIME (Closed period) เพื่อท ำกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดและยืนยันกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหล้อ็คระบบใหเ้รยีบรอ้ยก่อนท ำ
กำรปิดบญัชี 

จำกกำรติดตำมพบว่ำมีกำรปิดล็อคระบบ 
Time Sheet ในงำนที่แลว้เสรจ็ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 
จำกกำรตรวจรำยไดส้  ำหรบัไตรมำส 2/2562 
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ตำมปกติ เมื่องำน
แลว้เสร็จจะท ำกำรปิดล็อคงวดในระบบ Time 
Sheet เพื่อหยุดรับรูต้้นทุนใน Project นั้น ๆ 
และท ำกำรรับรู ้รำยได้ในส่วนที่ เหลือตำม
สัญญำในเดือนดังกล่ำว แต่มีบำง Project มี
กำรรับรูร้ำยได้ไม่ตรงงวดที่ล็อคระบบ Time 
Sheet 

LOC 
(งำน Project 
แลว้เสรจ็ แต่
บนัทกึรำยไดใ้น
เดือนถดัไป) 

Low 
(สง่ผลใหง้วดเวลำที่

รบัรูร้ำยได้
คลำดเคลื่อน) 

1. ทำง ICE ไดท้ ำกำรตรวจสอบ
รำยละเอียดในสญัญำและขอ้มลูต่ำง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งโดยเฉพำะเนือ้หำสญัญำ ดำ้น
ลกัษณะกำรใหบ้รกิำร ช่วงเวลำกำร
ใหบ้รกิำรและจ ำนวนเงินในสญัญำ เพื่อ
เปิด Project Code ในระบบทกุครัง้เมื่อมี
สญัญำใหม่ และแนบสญัญำลงในระบบ 
Accounting Software ของ ICE หำกมี
ขอ้มลูที่ไม่ตรงกนัจะท ำกำรแกไ้ขใหต้รงกนั
ก่อนท ำกำรปิดบญัชี  
2. หำกมีกำรท ำสญัญำเพิ่มเติมกบัทำง
ลกูคำ้ ทำง Sales, Service Team จะท ำ
กำรส่งขอ้มลูพรอ้มเอกสำรที่ตกลงกบัลกูคำ้
เพื่อใหท้ำงบญัชีแกไ้ขขอ้มลูในระบบใหต้รง
กบัเอกสำรเพิ่มเติมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกลกูคำ้ 
3. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลู PMO 
จะท ำกำรอพัเดทขอ้มลูในระบบ iTIME 
และทำงบญัชีจะอพัเดทขอ้มลูในระบบ 
Accounting Software ของ ICE 
4. ทกุสิน้เดือนทำง PMO จะท ำกำรดงึ
รำยงำน Project Compare Value 
Information เพื่อตรวจสอบอีกครัง้ หำก
พบวำ่มีขอ้มลูที่คลำดเคลื่อน ทำง PMO จะ
ท ำกำรแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบทนัทีเพื่อท ำ
กำรแกไ้ขตอ่ไป 

จำกกำรติดตำมพบวำ่มีกำรบนัทกึรำยได้
ตำมงวดที่แลว้เสรจ็และปิดล็อคระบบ 
Time Sheet 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 
จำกกำรตรวจรำยไดไ้ตรมำส 2/2562 
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ รหัสบัญชี 423010 
SERVICE INC- APPLICATION 
MANAGEMENT SERVICE มี กำรปรับป รุง
รำยกำร และรับรูร้ำยได้เพิ่มเติมในไตรมำส 
2/2562 เน่ืองจำกตั้งแต่เริ่มสัญญำไม่ได้ท ำ
กำรทยอยรบัรูร้ำยไดต้ำมช่วงเวลำ 

HE 
(ขำดกำร

ตรวจสอบขอ้มลู
ท ำใหเ้กิดกำร

ปรบัปรุงรำยกำร) 

Low 
(สง่ผลใหใ้นไตรมำส 
2/2562 มีกำรรบัรู ้

รำยไดเ้พิ่มขึน้จำกกำร
ปรบัปรุงรำยกำร

ดงักลำ่ว) 

1 .  ท ำ ง  ICE ไ ด้ ท ำ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ
รำยละเอียดในสัญญำและขอ้มูลต่ำง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งโดยเฉพำะจ ำนวนเงินในสัญญำ 
เ พื่ อ เ ปิ ด  Project Code ใ น ร ะ บ บ 
Accounting Software ทกุครัง้เมื่อมีสญัญำ
ใ ห ม่  แ ล ะ แ น บ สัญญ ำ ล ง ใ น ร ะ บ บ 
Accounting Software ข อ ง  ICE ห ำกมี
ขอ้มลูที่ไม่ตรงกนัจะท ำกำรแกไ้ขใหต้รงกัน
ก่อนท ำกำรปิดบญัชี  
2. หำกมีกำรท ำสัญญำเพิ่มเติมกับทำง
ลูกค้ำ ทำง Sales, Service Team จะท ำ
กำรส่งขอ้มลูพรอ้มเอกสำรที่ตกลงกบัลกูคำ้
เพื่อใหท้ำงบญัชีแกไ้ขขอ้มลูในระบบใหต้รง
กบัเอกสำรเพิ่มเติมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกลกูคำ้ 
3. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลู PMO 
จะท ำกำรอพัเดทขอ้มลูในระบบ iTIME และ
ทำ งบัญ ชี จ ะอัพ เ ดทข้อ มู ล ใ น ร ะบบ 
Accounting Software ของ ICE ข้อมูลทั้ง
สองระบบตอ้งเป็นขอ้มลูชดุเดียวกนั 
4. ทุกสิ ้นเดือนทำง PMO จะท ำกำรดึง
ร ำ ย ง ำ น  Project Compare Value 
Information เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง หำก
พบว่ำมีขอ้มลูที่คลำดเคลื่อน ทำง PMO จะ
ท ำกำรแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบทนัทีเพื่อท ำ
กำรแกไ้ขตอ่ไป  

จำกกำรติดตำมพบวำ่เป็นกำรบนัทกึบญัชี
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลำด 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ICE 
จำกกำรตรวจรำยไดไ้ตรมำส 2/2562 
จำกกำรตรวจสอบรหัสบัญ ชี  423010 
SERVICE INC- APPLICATION 
MANAGEMENT SERVICE พบวำ่ 
1. มีกำรบันทึกรำยได้สลับรหัส Project กัน 
ระหวำ่ง Project CH1802 กบั CD1802   
2. ในไฟลค์มุบนัทึกระยะเวลำสญัญำ 1 ปี แต่
ในเอกสำรสญัญำระบรุะยะเวลำ 2 ปี 

HE 
(ขำดกำร

ตรวจสอบขอ้มลู
ท ำใหบ้นัทกึบญัชี

ผิด) 

Low 
(1.สง่ผลใหร้บัรูร้ำยได้
สลบั Project กนั 

2.สง่ผลใหร้บัรูร้ำยได้
มำกเกินไปในแตล่ะ
เดือน เน่ืองจำกบนัทกึ
จ ำนวนวนัในกำรเฉลี่ย
รำยไดน้อ้ยกวำ่ใน

สญัญำ) 

ทำง ICE ไดท้ ำกำรตรวจสอบรำยละเอียด
ในสญัญำและขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
เปิด Project Code ในระบบทกุครัง้เมื่อมี
สญัญำใหม่ และแนบสญัญำลงในระบบ 
Accounting Software ของ ICE หำกมี
ขอ้มลูที่ไม่ตรงกนัจะท ำกำรแกไ้ขใหต้รงกนั
ก่อนท ำกำรปิดบญัชี 

จำกกำรติดตำมพบวำ่เป็นกำรบนัทกึบญัชี
แกไ้ขขอ้ผิดพลำดแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 31  
สิงหำคม 
2562 

IIG 
จำกกำรตรวจรำยไดไ้ตรมำส 3/2562 
งำนประเภท Implement ทกุ Project ที่ท  ำกำร
สุ่มตรวจ พบว่ำไดค้  ำนวณกำรรับรูร้ำยได้วิธี
ประมำณอัตรำส่วนควำมส ำเร็จของงำนจำก
ต้นทุนที่ เกิดขึน้จริงจนถึงปัจจุบันเทียบกับ
ประมำณกำรต้นทุนทั้งหมด (วิ ธี  Cost to 
Cost) และใช้วิ ธีส  ำรวจจำกงำนที่ท  ำ เสร็จ 
(Output Measurement) โดยประเมินงำนจำก 
Project Manager เป็นขอ้มลูประกอบ 
 
 

LOC 
(ค ำนวณรำยได้
จำกวิธี Cost to 
Cost และใชว้ิธี 

Output 
Measurement 
จำกกำรประเมิน
ของ Project 

Manager เป็น
ขอ้มลูประกอบ) 

Low 
(สง่ผลใหม้ีกำรรบัรู ้
รำยได ้Project 

ประเภท Implement 
ในไตรมำส 3/2562 
เพิ่มขึน้ เน่ืองจำกใน
ไตรมำสก่อน ๆ รบัรู ้
รำยไดต้ ่ำไป เพรำะ
วิธีกำรค ำนวณไม่

สอดคลอ้งกบังำนที่ท  ำ
เสรจ็จรงิ) 

1. จำกเนื ้อหำสัญญำและลักษณะงำน 
Project บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ น ำ วิ ธี ก ำ ร วั ด
ควำมส ำเร็จของงำนมำพิจำรณำประกอบ 
เพื่อท ำกำรประเมินจ ำนวนรำยไดท้ี่ควรรบัรู ้
ณ วันสิน้งวด ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะท ำกำรวัด
ควำมส ำเร็จของงำนประกอบกำรบันทึก
กำรรบัรูร้ำยไดท้กุสิน้เดือน เพื่อลดควำมผนั
ผวนของจ ำนวนรำยไดส้ะสมที่อำจรบัรูสู้ง
ไปหรอืต ่ำไปหำกท ำเป็นรำยไตรมำส 
2 . ท ำ ง ฝ่ ำ ย บั ญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ
ประสำนง ำนกับท ำ ง  Acting Service 
Director (คุณวีรวรรณ ช่ำงเพ็ชร)  ของ
บริษัทฯ ในกำรสอบทำนกำรประเมินของ 
PM พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ ก่อน
กำรบนัทกึบญัชี 

จำกกำรติดตำม พบวำ่ทำงบรษัิทฯ ไดท้ ำ
กำรสรุปแนวทำงกำรปฏิบตัิกบัผูส้อบบญัชี
จำก PwC แลว้ โดยจะท ำกำรแยก Project 
Type ของงำนออกเป็นประเภทตำ่ง ๆ ตำม
ลกัษณะงำนและรบัรูร้ำยไดต้ำมประเภท
งำนนัน้ ๆ  
 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 26  
พฤศจิกำยน 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

3. ทำงบริษัทฯ ก ำลังด ำเนินกำรพิจำรณำ

ปรบั Cost Rate ที่ประกำศใชไ้ปแลว้ โดยมี

ผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ทั้งนี ้กำร

พิจำรณำ Cost Rate ของบริษัทฯ ใหม่ จะ

ประกำศใช้และ เริ่ ม ใช้ในกำรค ำนวน

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรตำม Project 

Type ที่ใชว้ิธี Cost to Cost ประกอบกบักำร

พิจำรณำเนื ้องำนที่ท  ำส ำเร็จในกำรรับรู ้

ร ำย ได้  ทั้ ง นี ้ ใ ห้มี ผลย้อนหลั ง วันที่  1 

พฤศจิกำยน 2562 โดยในกำรประมำณกำร

ตน้ทุน ตอ้งท ำกำร replace actual cost ที่

เกิดขึน้จริง และอพัเดทประมำณกำรตน้ทนุ

ที่คำดว่ำจะใชจ้ริงในช่วงระยะเวลำที่เหลือ

จนกว่ำงำนจะส ำเร็จตำมสัญญำ โดยกำร

อัพ เดทประมำณกำรต้นทุนซึ่ ง ใช้ เ ป็น

หลักฐำนในกำรค ำนวณรำยได้ ทำงทีม 

Service จะท ำทกุเดือนส ำหรบังำนโครงกำร

ที่มีมลูค่ำมำกกว่ำ 3 ลำ้นบำท และท ำอย่ำง

นอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ ส ำหรบังำนโครงกำร

ที่มีมลูค่ำนอ้ยกวำ่ 3 ลำ้นบำท 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

4 .ทำงบริ ษัทฯ  ก ำลังด ำ เนินกำรออก
ประกำศแนวทำงปฏิบัติส  ำหรับกำรรับรู ้
รำยไดง้ำนโครงกำรประเภทตำ่ง ๆ  

ICE 
ในไตรมำส 3/2562 งำนประเภท Implement 
ทกุ Project ที่ท  ำกำรสุม่ตรวจ พบว่ำใชว้ิธี
ค ำนวณกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกวิธีประมำณ
อตัรำสว่นควำมส ำเรจ็ของงำนจำกตน้ทนุที่
เกิดขึน้จรงิจนถึงปัจจบุนัเทียบกบัประมำณ
กำรตน้ทนุทัง้หมด (วิธี Cost to Cost) ซึง่
ประมำณกำรตน้ทนุที่ใชเ้ป็นฐำนในกำรน ำมำ
ค ำนวณรำยไดอ้ำจไม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็น
จริง 

LOC 
(ใชว้ิธีค ำนวณ
รำยไดต้ำม Cost 
to Cost ซึง่อำจ
ไม่สอดคลอ้งกบั
งำนที่แลว้เสรจ็

จริง) 

Low 
(สง่ผลใหม้ีกำรรบัรู ้
รำยได ้Project 

ประเภท Implement 
คลำดเคลื่อนเน่ืองจำก
ประมำณกำรตน้ทนุที่
ใชอ้ำจไม่สอดคลอ้งกบั
งำนที่ท  ำเสรจ็จรงิ) 

จำก เ นื ้อหำสัญญำและลักษณะงำน 
Implement ของ ICE สำมำรถใช้วิธี Cost 
to Cost ได้แม่นย ำ หำกทำง ICE ท ำกำร 
replace actual cost ที่ เ กิ ดขึ ้นจริ ง และ
อัพเดทประมำณกำรตน้ทุนที่คำดว่ำจะใช้
จริงในช่วงระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำงำนจะ
ส ำเร็จตำมสัญญำ ในประมำณกำรตน้ทุน
ซึ่งใชเ้ป็นฐำนในกำรค ำนวณรำยได ้ดงันัน้
วิธีกำรรบัรูร้ำยไดย้งัคงใชว้ิธี Cost to Cost 
ทั้ ง นี ้  ท ำ ง ฝ่ ำ ย บั ญ ชี ข อ ง  ICE จ ะ
ประสำนงำนกบัทำง Service Director ของ 
ICE ในกำรสอบทำนกำรประเมินของ PM 
และ PMO พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ
ก่อนกำรบนัทกึบญัชี ทัง้นี ้วิธี Cost to Cost 
ประกอบกำรพิจำรณำเนือ้งำนที่ท  ำส ำเร็จ
ในกำรรบัรูร้ำยได ้ในกำรอัพเดทประมำณ
กำรตน้ทนุ (Budget Cost) ทำงทีม Service 
ตอ้งท ำกำร replace actual cost ที่เกิดขึน้
จริงและอัพเดทประมำณกำรตน้ทุนที่คำด
ว่ำจะใชจ้ริงในช่วงระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำ
งำนจะส ำเร็จตำมสัญญำ โดยกำรอัพเดท
ประมำณกำรต้นทุนซึ่งใช้เป็นฐำนในกำร
ค ำนวณรำยได ้ทำงทีม Service จะท ำทุก

จำกกำรติดตำม พบวำ่ทำง ICE ไดท้ ำกำร
สรุปแนวทำงกำรปฏิบตัิกบัผูส้อบบญัชีจำก 
PwC แลว้ โดยจะท ำกำรรบัรูร้ำยกำรงำน 
Implement แบบ Cost to Cost เน่ืองจำก
ประเมินวำ่วิธีนีม้ีควำมเหมำะสมอยู่แลว้ 
และจะท ำกำรอพัเดทประมำณกำรตน้ทนุ
ทกุเดือน ส ำหรบังำนที่มีมลูค่ำมำกกว่ำ 5 
ลำ้นบำท และท ำกำรอพัเดทอย่ำงนอ้ยไตร
มำสละ 1 ครัง้ ส  ำหรบังำนที่มีมลูค่ำนอ้ย
กวำ่ 5 ลำ้นบำท 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 26 
พฤศจิกำยน 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

เดื อนส ำหรับงำน โครงกำรที่ มี มูลค่ ำ
มำกกว่ำ 5 ลำ้นบำท และท ำอย่ำงนอ้ยไตร
มำสละ 1 ครั้ง ส ำหรับงำนโครงกำรที่มี
มลูค่ำนอ้ยกวำ่ 5 ลำ้นบำท 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
กำรสรรหำและคดัเลือกพนกังำน ไม่พบกำร
ก ำหนดนโยบำยและแผนอตัรำก ำลงัเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษร 

LOC Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิงำน) 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงัแลว้เสรจ็วนัที่ 11 เมษำยน 
2562 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำแผน
อตัรำก ำลงัแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ
วนัที่ 11 
เมษำยน 
2562 

ขำดคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนของระบบ iTIME LOC Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิงำน) 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำคูม่ือ
กำรปฏิบตัิงำนของระบบ iTIME แลว้เมื่อ
วนัที่ 9 สิงหำคม 2562 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำคูม่ือ
กำรปฏิบตัิงำนของระบบ iTIME แลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ
วนัที่ 9 
สิงหำคม 
2562 

ระบบจัดซือ้-จัดจา้ง 
ไม่พบกำรจดัอนัดบักำรประเมินผลงำนของ
ผูค้ำ้และกำรก ำหนดรำคำมำตรฐำน 

HE 
(ขำดกำร

ตรวจสอบขอ้มลู) 

Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิงำน) 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำกำร
จดัท ำแบบประเมินผลงำนผูค้ำ้และก ำหนด
รำคำมำตรฐำนตัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุำยน 
2562 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรจดัท ำแบบ
ประเมินผลงำนผูค้ำ้และก ำหนดรำคำ
มำตรฐำนเรียบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ
วนัที่ 26 
มิถนุำยน 
2562 

ระบบการบริหารโครงการ ERP, BI, AMS 
Flow Chart ไม่สอดคลอ้งกบัค ำบรรยำย
กระบวนกำรปฏิบตัิงำน 

LOC Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิงำน) 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรแกไ้ข
กระบวนกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร
โครงกำรและประกำศใชต้ัง้แต่วนัที่ 24 
กนัยำยน 2562 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีกำรแกไ้ข
กระบวนกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร
โครงกำรและประกำศใชแ้ลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ
วนัที่ 24 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

กนัยำยน 
2562 

หลกัเกณฑก์ำรจ่ำย incentive ของ HR กบั 
กระบวนกำร incentive payment ของ PMO 
ไม่สอดคลอ้งกนั 

LOC Low 
(ขำดควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิงำน) 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดม้ีกำรแกไ้ข
กระบวนกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร
โครงกำรกบัแผนกทรพัยำกรบคุคล และ
ประกำศใชต้ัง้แต่วนัที่ 24 กนัยำยน 2562 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีกำรแกไ้ข
กระบวนกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบรหิำร
โครงกำรกบัแผนกทรพัยำกรบคุคลและ
ประกำศใช ้

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ
วนัที่ 24 
กนัยำยน 
2562 

ระบบการควบคุมภายในขององคก์รซ่ึงอยู่บนพืน้ฐานของ COSO2013 
บรษัิทฯ และบริษัทย่อยมีกำรใหแ้รงจงูใจหรอื
รำงวลัต่อบคุลำกรที่มีผลกำรปฏิบตัิงำนดีโดย
กำรให ้Incentive ในบำงฝ่ำยงำน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี แตไ่ม่พบ
กำรก ำหนดกระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

LOC Low บรษัิทฯ และบริษัทย่อยไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ 
Policy & Procedure กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของพนกังำน โดยก ำหนด
ตวัชีว้ดัที่ชดัเจนและเช่ือมโยงถึง Code of 
conduct รวมถึงมีกำรระบกุำรใหแ้รงจงูใจ
ในกำรปฏิบตัิงำน  

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำ Policy & 
Procedure กำรประเมินผลกำรปฏบิตัิงำน
ของพนกังำน โดยก ำหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน
และเช่ือมโยงถึง Code of conduct รวมถึง
มีกำรระบกุำรใหแ้รงจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 28 
พฤษภำคม 
2562 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยแต่งตัง้คณะท ำงำน
บรหิำรควำมเสี่ยงแลว้ อนมุตัิและสื่อสำร
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใหผู้บ้รหิำร
ทรำบแลว้ แต่ยงัไม่มีกำรสื่อสำรใหก้บั
พนกังำนทกุคนรบัทรำบและถือปฏิบตัิ  

LOC Low -  บรษัิทฯ และบริษัทย่อยไดจ้ดัท ำคู่มือ
บรหิำรควำมเสี่ยงและ Risk Profile ซึง่
รวมถึงกำรจดัฝึกอบรมใหพ้นกังำนที่
เก่ียวขอ้งทัง้ก่อนและหลงักำรระบคุวำม
เสี่ยง  
- บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัใหม้ีกำร
ประชมุติดตำมกำรจดักำรควำมเสี่ยงกบั
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและพนกังำน
ที่เก่ียวขอ้ง อย่ำงนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้  
- บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยใหค้วำมส ำคญักบั
กำรบรหิำรควำมเสี่ยง ซึง่ถือกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงเป็นสว่นหนึ่งของ KPIs ที่จะ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีกำรจดัท ำคูม่ือ
บรหิำรควำมเสี่ยงและแผนกำรบรหิำรควำม
เสี่ยง พรอ้มทัง้ประกำศใหพ้นกังำนทรำบ
ทำงอีเมล ์ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 15 
พฤษภำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

ประเมินและวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนทกุระดบัในองคก์ร ซึง่จะมีสว่นท ำ
ใหพ้นกังำนทกุคนมีควำมตระหนกักำรเป็น
เจำ้ของควำมเสี่ยง พรอ้มรบัทรำบและถือ
ปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

เน่ืองจำกบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีกำรแต่งตัง้
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและอนมุตัิ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงแลว้ แต่ยงัไม่มีกำร
ระบคุวำมเสี่ยงทกุประเภทซึง่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหนำ้ที่งำนตำ่ง ๆ   
- บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยงัไม่มีกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงปัจจยัภำยใน และภำยนอก 
- บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยงัไม่มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงที่ส  ำคญั 
- บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยงัไม่มีกำรจดักำร
ควำมเสี่ยง เพื่อยอมรบั / ลด / และหลีกเลี่ยง
ควำมเสี่ยง  

LOC Low บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำ Risk 
Profile ซึง่ครอบคลมุถึง 
- กำรระบคุวำมเสี่ยงทกุประเภทซึง่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระดบั
องคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ำยงำนและหนำ้ที่งำน
ต่ำง ๆ  
- กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงทกุประเภทที่อำจ
เกิดจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยั
ภำยนอกองคก์ร ซึง่รวมถึงควำมเสี่ยงดำ้น
กลยทุธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำร
ปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
- กำรประเมินควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง 
โดยพิจำรณำทัง้โอกำสเกิดเหตกุำรณ ์และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ 
- จดัท ำใหม้ีมำตรกำรและแผนกำรปฏิบตัิ 
งำนเพื่อจดักำรควำมเสี่ยง ซึง่บรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยจะพิจำรณำในกำรจดักำรควำม
เสี่ยงอย่ำงเหมำะสมกบัเหตกุำรณค์วำม
เสี่ยงโดยค ำนงึถึงผลกระทบและโอกำสของ

ไดม้ีกำรประเมินควำมเสี่ยงและรำยงำนใน
กำรประชมุ BOD วำระที่ 8 รำยงำนควำม
เสี่ยง  แตย่งัไม่พบมำตรกำรและแผนปฏิบตัิ
งำนเพื่อจดักำรควำมเสี่ยง (15/05/2562) 
มีกำรประเมินควำมเสี่ยง และติดตำมควำม
เสี่ยงทกุ ๆ 3  เดือน โดยรำยงำนให ้BOD 
รบัทรำบ - ล่ำสดุ BOD 3/2562 วำระ 4.4 
(30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 30 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

กำรเกิดควำมเสี่ยงและพิจำรณำกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงซึง่อำจรวมถึงกำรยอมรบัควำม
เสี่ยงนัน้ ๆ (acceptance) กำรลดควำม
เสี่ยง (reduction) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง 
(avoidance) หรอืกำรรว่มรบัควำมเสี่ยง 
(sharing) 

เน่ืองจำกบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีกำรแต่งตัง้
คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยงและอนมุตัิ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงแลว้ แต่ยงัไม่
ครอบคลมุกำรทจุริตแบบต่ำง ๆ เช่น กำร
จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรท ำให้
สญูเสียทรพัยส์ิน  กำรที่ผูบ้รหิำรสำมำรถฝ่ำ
ฝืนระบบควบคมุภำยใน (management 
override of internal controls)  กำร
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรำยงำนที่ส  ำคญั  กำร
ไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง เป็น
ตน้ 

LOC Low บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำ Risk 
Profile ซึง่ครอบคลมุถึงกำรประเมินโอกำส
ที่จะเกิดกำรทจุรติ โดยครอบคลมุกำรทจุริต
แบบต่ำง ๆ เช่นกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงินเท็จ กำรท ำใหส้ญูเสียทรพัยส์ิน กำร
คอรร์ปัชั่น กำรที่ผูบ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคมุภำยใน (management 
override of internal controls) กำร
เปลี่ยนแปลงขอ้มลูในรำยงำนที่ส  ำคญั กำร
ไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์ินโดยไม่ถกูตอ้ง 
เป็นตน้ 

มีกำรประเมินควำมเสี่ยงหวัขอ้ "มีกำรทจุริต
เกิดขึน้ภำยในองคก์ร โดยรวมถึง กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรคอรร์ปัชั่น กำร
ที่ผูบ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบกำรควบคมุ
ภำยใน" และ Response โดยกำรลดควำม
เสี่ยง (30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 30 
สิงหำคม 
2562 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีกำรประเมิน
กำรเปลี่ยนแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ที่อำจ
มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้
ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนัน้ 

LOC Low บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำ Risk 
Profile ซึง่บรษัิทจะท ำกำรพิจำรณำและ
ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยั
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ทัง้ปัจจยัที่
ควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยในและรำยงำนกำรทำงเงิน ตลอดจน
จะพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรหลกัและ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงปัจจยัภำยนอกองคก์ร ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยใช้
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง
ครอบคลมุแลว้ (30/08/2562) 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 30 
สิงหำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

มำตรกำรเสรมิเพื่อตอบสนองตอ่กำร
เปลี่ยนแปลงนัน้อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม
และทนัท่วงท ี

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยยงัไม่มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่
กระทบตอ่ Business Model 

LOC Low บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำ Risk 
Profile ซึง่บรษัิทจะท ำกำรพิจำรณำและ
ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรวมถึงปัจจยั
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ทัง้ปัจจยัที่
ควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยในและรำยงำนกำรทำงเงิน ตลอดจน
จะพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรหลกัและ
มำตรกำรเสรมิเพื่อตอบสนองตอ่กำร
เปลี่ยนแปลงนัน้อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม
และทนัท่วงท ี

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน โดยใช้
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง
ครอบคลมุแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 30 
สิงหำคม 
2562 

มีกำรจดัท ำเอกสำรนโยบำยและกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ ที่เป็นกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำนหลกัของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย
เพื่อควบคมุควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบตัิงำน 
แตย่งัไม่พบกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงเป็น
ทำงกำรเพื่อควบคมุควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ 

LOC Low บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัท ำนโยบำย
กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง นโยบำยควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และอ ำนำจอนมุตัิ
ด  ำเนินกำรเพื่อเสนออนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อท ำใหม้ั่นใจวำ่ได้
มีกำรพิจำรณำ และติดตำมกำรท ำธุรกรรม 
ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลำ่วได้
ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ ก่อนกำรท ำรำยกำร ทัง้นีบ้รษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยจะด ำเนินกำรรวมเรื่องนีเ้พื่อ
ประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องนี ้ในควำมเสี่ยง

ทำงบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไดจ้ดัประชมุ
ประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นทำงกำร และ
แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงที่ไดร้บัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษัิท ทัง้นีบ้รษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยเห็นควำมส ำคญัของกำรจดักำร
บรหิำรควำมเสี่ยงขององคก์ร จงึไดม้ีกำร
เชิญผูเ้ช่ียวชำญจำกภำยในเป็นผูจ้ดัอบรม
และท ำ WORKSHOP เรื่องกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงเมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2562 
และมีกำรรำยงำนควำมเสี่ยงให ้AC และ 
BOD รบัทรำบทกุไตรมำสเป็นอย่ำงนอ้ย 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 15 
พฤษภำคม 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

หวัขอ้กำรปฏิบตัิตำมกฎ นโยบำยตำ่ง ๆ  
(Compliance with Related and External 
Parties) 

เน่ืองจำกบรษัิทฯ มีสำขำย่อยที่เชียงใหม่ และ
พนกังำนหลำย ๆ ท่ำนท ำงำนจำกภำยนอก 
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยจงึเลือกกำรสื่อสำร
ผ่ำนทำงอีเมล ์เพื่อใหพ้นกังำนทกุคนรบัทรำบ 
ซึง่เป็นช่องทำงที่ไม่สำมำรถตรวจสอบไดว้่ำ
พนกังำนรบัทรำบและสำมำรถปฏิบตัิตำมได้
หรอืไม่ 

LOC Low  - มีกำรใชอ้ีเมลเ์ป็นหลกัในกำรสื่อสำร  
 - มีกำรจดัท ำ Communication Board ที่
ออฟฟิศส ำนกังำนใหญ่และสำขำเพื่อเป็น
ช่องทำงกำรสื่อสำรขอ้มลูภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสม นอกจำกนี้
จดัสรำ้ง Web Portal ภำยในบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อย เพื่อใชเ้ป็นช่องทำงในกำร
สื่อสำร 
 - บรษัิทฯ และบริษัทย่อยจดัใหม้ีกิจกรรม
ผูบ้รหิำรพบปะพนกังำนในทกุระดบัอย่ำง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อใหพ้นกังำนมี
ควำมคุน้เคยและตอ้งกำรรบักำรสื่อสำร
จำกผูบ้รหิำรเพื่อน ำไปปฏิบตัิอย่ำงเต็มใจ 

ด ำเนินกำรแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 12 
กมุภำพนัธ์
2562 

บรษัิทฯ อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรจดัใหม้ีช่องทำง
กำรสื่อสำรพิเศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหผู้ม้ี
สว่นไดเ้สียภำยนอกองคก์รสำมำรถแจง้ขอ้มลู
หรอืเบำะแสเก่ียวกบักำรฉอ้ฉลหรอืทจุรติ 
(whistle-blower hotline) แก่บรษัิทฯ ไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั 

LOC Low บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ำและประกำศขอ้มลู 
Investor Relationship ไวบ้นเว็บไซต ์ของ
บรษัิทฯ แก่บคุคลภำยนอก และผูล้งทนุ 

มีกำรด ำเนินกำรไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
เรยีบรอ้ยแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็ เมื่อ
วนัที่ 13 
พฤศจิกำยน 
2562 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน เหตุทีเ่กิด ผลกระทบ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ผลการตรวจตดิตามของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
สถานะ 

บรษัิทฯ มีกำรก ำหนดกำรรำยงำนเรื่องกำร
ทจุริตคอรปัชั่นไวใ้นนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริต
คอรร์บัชั่นแลว้ แต่ไม่พบนโยบำยกำรรำยงำน 
ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณห์รอืสงสยัวำ่มี
เหตกุำรณท์จุริตอย่ำงรำ้ยแรง มีกำรปฏิบตัิที่
ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระท ำที่ผิดปกติอื่น 
ซึง่อำจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐำนะกำรเงิน
ของบรษัิทอย่ำงมีนยัส ำคญั    

LOC Low บรษัิทฯ ไดท้ ำกำรปรบัปรุงนโยบำยใหม้ี
เรื่องของกำรรำยงำน ในกรณีที่เกิด
เหตกุำรณห์รอืสงสยัวำ่มีเหตกุำรณท์จุริต
อย่ำงรำ้ยแรง มีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 
หรอืมีกำรกระท ำที่ผิดปกติอื่น ซึง่อำจ
กระทบตอ่ช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของ
บรษัิทอย่ำงมีนยัส ำคญั    

มีกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรแจง้เบำะแสและ
นโยบำยกำรต่อตำ้นทจุริตแลว้ 

แกไ้ขแลว้
เสรจ็เมื่อ 
วนัที่ 15 
พฤษภำคม 
2562 

 

สัญลักษณใ์นช่องเหตุทีเ่กิด    LOC = Lack Of Control Systems (ขำดระบบกำรควบคมุ)             HE = Human Error (พนกังำนท ำงำนผิดพลำด)  
สัญลักษณใ์นช่องผลกระทบ      Low = มีผลกระทบนอ้ยตอ่งบกำรเงิน      Medium = มีผลกระทบปำนกลำงต่องบกำรเงิน     High = มีผลกระทบคอ่นขำ้งมำกตอ่งบกำรเงิน  

 

ในที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 2/2562 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 และที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 3/2562 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัที่ 2 
ธนัวำคม 2562 มีมติรบัรองผลกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมประเด็นขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบภำยใน ส ำหรบักำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตำม
รำยละเอียดขำ้งตน้ 
  



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
3. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดท้  ำกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในที่ส  ำคญัของบรษิัท ซึง่ผูส้อบบญัชีไดมี้กำรตัง้
ขอ้สงัเกตส ำหรบัระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ ในกำรตรวจสอบบญัชีส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 โดยสำมำรถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกำรกระทบ

ยอดระหว่ำงรำยละเอียดของรำยกำร

ประกอบขอ้มูลในงบกำรเงินและจ ำนวนใน

งบทดลองอย่ำงสม ่ ำ เสมอส ำหรับบัญชี

รำยไดร้บัล่วงหนำ้และบญัชีรำยได ้ซึ่งส่งผล

ใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรปรบัปรุง

ทำงบญัชีค่อนขำ้งมำก 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยควรมีกำรกระทบยอด

ระหวำ่งรำยละเอียดของรำยกำรประกอบขอ้มลูใน

งบกำรเงินและงบทดลอง เป็นประจ ำทกุรอบของ

กำรปิดบญัชีสิน้เดือน นอกจำกนีค้วรจะพิสจูน์

ควำมแตกตำ่งจำกกำรกระทบยอด และแกไ้ข

ขอ้ผิดพลำดทนัที เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำบนัทกึรำยกำร

ทัง้หมดไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง โดยปรำศจำกขอ้ผิดพลำด

ต่ำง ๆ ที่มีสำระส ำคญั 

บริษัทฯ จะท ำกำรกระทบยอดระหว่ำงรำยละเอียดของ

รำยกำรประกอบข้อมูลในงบกำรเงินและงบทดลอง เป็น

ประจ ำทุกรอบของกำรปิดบญัชีสิน้เดือน หำกพบว่ำมีรำยกำร

บัญชีบันทึกผิดพลำด หรือยังไม่ได้บันทึกบัญชีบริษัทฯจะ

ด ำเนินกำรปรบัปรุงรำยกำรบญัชีทนัทีก่อนด ำเนินกำรปิดบญัชี

สิน้เดือน 

บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขรำยกำรกระทบยอดระหว่ำง

รำยละเอียดของรำยกำรประกอบขอ้มลูในงบกำรเงินและ

งบทดลองในเดือนกรกฎำคม - ตลุำคม ปี 2562 แลว้เสรจ็ 

โดยรำยกำรจำกกำรกระทบยอดไดร้บักำรตรวจสอบ ซึ่ง

ผูส้อบบญัชีไม่พบขอ้ผิดพลำดใด ๆ  

2. ณ สิน้งวด ผูบ้ริหำรยงัไม่มีขัน้ตอนในกำร

สอบทำนว่ำตน้ทนุของงำนโครงกำรที่เกิดขึน้

จริงยงัเป็นไปตำมที่ประมำณกำรไวห้รอืไม่ 

ท ำใหก้ำรรบัรูร้ำยไดอ้ำจเกิดควำม

คลำดเคลื่อน หำกตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิและ

ตน้ทนุประมำณกำรมีควำมแตกตำ่งกนัมำก  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรจัดใหม้ีขั้นตอนในกำร

สอบทำนขั้นควำมส ำเร็จของงำนที่ท  ำเสร็จอย่ำง

สม ่ำเสมออย่ำงนอ้ยทกุไตรมำส ในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

1. สอบทำนและแกไ้ขตน้ทุนของงำนโครงกำร

ที่ประมำณกำรไวใ้นอดีต ใหส้อดคลอ้งกับ

ตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิ 

2. พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรประมำณ

กำรตน้ทนุของงำนโครงกำรโดย

เปรยีบเทียบตน้ทนุประมำณกำรที่เหลือ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กบักำร

ประมำณกำรที่ตัง้ไว ้

ฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรปรับปรุง

ประมำณกำรตน้ทุนโครงกำรโดยบริษัทฯ จะท ำกำรปรบัปรุง

ประมำณกำรตน้ทุนส ำหรบัโครงกำรที่ยงัไม่ปิดเป็นรำยเดือน

และรำยไตรมำสตำมขนำดและควำมซบัซอ้นของงำนโครงกำร

ตำมเนือ้งำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีลักษณะงำน

โครงกำรแตกต่ำงกัน โดยทุกครัง้ที่แกไ้ขประมำณกำรตน้ทุน 

จะถูกอนุมัติโดยผู้บริหำร นอกจำกนี้ในทุกปีอัตรำต้นทุน

พนักงำนจะถูกปรับให้เหมำะสมโดยผู้ควบคุมงำน เพื่อให้

เหมำะสมที่สดุ และหำกมีโครงกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้ติดลบ จะถกู

ตรวจสอบโดยผูค้วบคุมงำน และอนุมัติโดยผูบ้ริหำรเพื่อตัง้

ส  ำรองกำรสญูเสีย (loss provision) ในโครงกำรต่อไป 

บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขระบบกำรประมำณกำรตน้ทุน

กำรใหบ้ริกำร จำกกำรตรวจสอบ ส ำหรบัเดือนกรกฎำคม 

- ตลุำคม ปี 2562 ประมำณกำรตน้ทุนส ำหรบัโครงกำรมี

กำรพิจำรณำปรบัปรุงตำมขนำดและควำมซับซอ้นของ

โครงกำรและโครงกำรที่มีกำรประมำณกำรตน้ทุนที่ไดร้บั

กำรอนมุตัิจำกผูบ้รหิำร และไม่พบโครงกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้

ติดลบ นอกจำกนี้บริษัทมีกำรปรับปรุงอัตรำต้นทุน

พนักงำน ซึ่งไดร้บักำรอนุมตัิจำกผูบ้ริหำร เพื่อใหม้ีควำม

เหมำะสมมำกขึน้ 



บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

3. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีขั้นตอน

ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณรำยได้ 

เช่น กำรระบคุ่ำตอบแทนตำมสญัญำ 

บรษัิทฯ และบริษัทย่อยควรตรวจสอบขอ้มลูที่ใชใ้น

กำรค ำนวณรำยได้ของงำนโครงกำรที่มีกำรรับรู ้

รำยได้โดยอ้ำงอิงตำมควำมส ำเร็จของงำนที่ท  ำ

เสรจ็ 

บรษัิทฯ จะท ำกำรตรวจสอบใหล้ะเอียดยิ่งขึน้ และเพิ่มขัน้ตอน

ในกำรตรวจสอบก่อนปิดบญัชี โดยก่อนปิดบญัชีแต่ละเดือน

จะดึงรำยงำนออกมำเพื่อตรวจสอบและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งท ำ

รำยกำรปรบัปรุงทนัทีหำกพบสิ่งที่ตอ้งแกไ้ขและปรบัปรุงบญัชี

ที่เก่ียวขอ้งใหถ้กูตอ้งก่อนปิดบญัชีสิน้เดือน 

บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขกระบวนกำรใชข้อ้มูลในกำร

ค ำนวณรำยได ้แลว้เสรจ็และ ไม่พบขอ้ผิดพลำดใด ๆ 

4. บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มีขัน้ตอนในกำร

สอบทำนค่ำใช้จ่ำยเ ก่ียวกับพนักงำนที่

เหมำะสม โดยมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบ

ลงบัญชีเงินเดือน (Payroll register) และ

บัญชีแยกประเภท (General ledger) ที่ไม่

สำมำรถอธิบำยไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีกำรกระทบยอด

ระหว่ำงระบบลงบญัชีเงินเดือน (Payroll register) 

และบัญชีแยกประเภท (General ledger) รวมทัง้

พิสูจน์ควำมแตกต่ำงจำกกำรกระทบยอดและ

แก้ไขข้อผิดพลำดทันที (ถ้ำมี) เพื่อให้เกิดควำม

เหมำะสมของคำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 

บริษัทฯ ได้ท ำกำรจับคู่ระหว่ำงระบบลงบัญชีเงินเดือน 

(Payroll register) และบัญชีแยกประเภท (General ledger) 

เพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสมของคำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 

บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขกำรกระทบยอดระหว่ำงระบบ

ลงบัญชีเงิน เดือน (Payroll register) และบัญชีแยก

ประเภท (General ledger) แล้วเสร็จ โดยรำยกำรจำก

กำรกระทบยอด เกิดจำกกำรจัดประเภทรำยกำรจำก

ค่ำใชจ้่ำยเป็นงำนระหว่ำงท ำ ส ำหรบังำนที่ยงัไม่ส่งมอบ

และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ่ำยนอกเหนือจำกระบบลงบัญชี

เงินเดือน เช่น ค่ำเช่ำที่จอดรถ และไม่พบขอ้ผิดพลำดใด ๆ 

 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้ประมำณกำร

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิ เศษแก่พนักงำน 

(Incentive) โดยตั้งสมมติฐำนว่ำจะจ่ำยใน

อัตรำสูงสุด  แต่ในทำงปฏิบัติจริง พนักงำน

สว่นใหญ่ไม่ไดร้บัในอตัรำสงูสดุ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรประมำณกำรกำรให้

ผลตอบแทนพิเศษแก่พนกังำนอย่ำงเหมำะสม โดย

บริษัทฯ ควรเปลี่ยนวิธีประมำณกำรใหม่โดยใช้

เหตุกำรณ์และประสบกำรณ์ในอดีตที่ผ่ำนมำใน

กำรประมำณกำร เพื่อใหเ้ป็นกำรประมำณกำรที่

เหมำะสมที่สดุ  

บริษัทฯ จะด ำเนินกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบในกำรตั้ง

ค่ำตอบแทนพิเศษคำ้งจ่ำยแก่พนกังำนที่มีสิทธิไดร้บัและแกไ้ข

นโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบักำรปฏิบัติงำน

จริง โดยทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่

พนักงำนภำยใน 1 เดือนหลงัปิดไตรมำส หำกบริษัทฯ พบว่ำ

ประมำณกำรค้ำงจ่ำยและกำรจ่ำยจริงมีควำมแตกต่ำงกัน 

ทำงบริษัทฯ จะหำสำเหตุและท ำกำรปรับปรุงบัญชีทันทีที่

ไดร้บัอนมุตัิจำกผูม้ีอ  ำนำจ 

บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษแก่

พนักงำน (Incentive) แล้วเสร็จ ผู้สอบบัญชีพบควำม

แตกต่ำงระหว่ ำงค่ ำตอบแทนพิ เศษค้ำงจ่ ำยและ

ค่ำตอบแทนพิเศษที่จ่ำยจริงส ำหรับเดือนกรกฎำคม ปี 

2562 จ ำนวน 766 บำทซึ่งได้รับกำรปรับปรุงในเดือน

กันยำยน ปี  2562 นอกจำกนี้ บริ ษัทฯ ไม่มีกำรตั้ง

ค่ำตอบแทนพิเศษค้ำงจ่ำยส ำหรับเดือนสิงหำคมและ

กนัยำยน ปี 2562 ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนพิเศษคำ้งจ่ำยส ำหรบั

เดือนตุลำคม ปี 2562 ยงัไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ

แก่พนกังำน  

ส ำหรับบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีไม่พบควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงค่ำตอบแทนพิเศษคำ้งจ่ำยและค่ำตอบแทนพิเศษ

ที่จ่ำยจริงส ำหรบัเดือนกรกฎำคมและเดือนกันยำยน ปี 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ค าชีแ้จงและการด าเนินการของบริษัท ผลการตรวจสอบ 

2562 นอกจำกนี ้บรษัิทย่อยไม่มีกำรตัง้ค่ำตอบแทนพิเศษ

คำ้งจ่ำยส ำหรบัเดือนสิงหำคมและเดือนตลุำคม ปี 2562 

6. ในอดีต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท ำกำร

รบัรูร้ำยไดต้ำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำนที่ท  ำ

เสร็จของโครงกำรใหญ่ โดยไม่มีกำรรับรู ้

รำยไดแ้ยกตำม โครงกำรย่อย 

บริษัทฯ ควรเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนในกำรรบัรูร้ำยได้

ของโครงกำรที่มีโครงกำรย่อย ซึ่งสำมำรถแยกกนั

ได้อย่ำงชัดเจน โดยให้มีกำรรับ รู ้ตำมแต่ละ

โครงกำรย่อย 

บริษัทฯ จะแบ่งประเภทงำนของสัญญำของโครงกำรใหญ่ 

ออกเป็นโครงกำรย่อย ๆ และท ำกำรประมำณกำรตน้ทุนของ

แต่ละโครงกำรย่อยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (ระบุใน 

Change Request Form) ที่ไดร้บัซึง่จะท ำใหก้ำรประมำณกำร

ถูกตอ้งมำกขึน้เน่ืองจำกไดร้บัขอ้มูลครบถ้วน (ก่อนเริ่มงำน

จริง) 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไขระบบกำรรับรู ้รำยได้ของ

โครงกำรที่มีโครงกำรย่อยแลว้เสรจ็ และไม่พบขอ้ผิดพลำด

ใด ๆ 

7. บรษัิทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มี

กระบวนกำรสอบทำนรำยช่ือผูม้ีสิทธิเขำ้ใช้

งำนโปรแกรมคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ อย่ำง

สม ่ำเสมอ 

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ควรด ำเนินกระบวนกำร

สอบทำนรำยช่ือผูม้ีสิทธิเขำ้ใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์ซึง่ผูท้ี่มีหนำ้ที่ในกำรสอบทำน

ดงักลำ่ว ไม่ควรเป็นบคุคลเดียวกนักบัผูท้ี่มีหนำ้ที่

ในกำรเพิ่มหรอืลดสิทธิเขำ้ใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร ์เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรแบง่แยก

หนำ้ที่ที่ดี 

บริษัทฯ ไดท้ ำกำรสอบทำนรำยช่ือพนักงำนในระบบ I-TIME 

อย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ตัง้แต่กรกฎำคม ปี 2562 เป็นตน้ไป โดย

หำกมีกำรแก้ไข จะดูแลจัดกำรโดยหัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกร

บคุคลหลงัจำกไดร้บักำรอนมุตัิจำกหวัหนำ้ฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทฯ ไดด้  ำเนินกำรแกไ้ขกระบวนกำรสอบทำนรำยช่ือผู้

มีสิทธิเขำ้ใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอรแ์ลว้เสร็จ และไม่

พบขอ้ผิดพลำดใด ๆ 

8. บรษัิทฯ และบริษัทย่อย ยงัไม่มีนโยบำย

หรอืกระบวนกำรเพื่อใหพ้นกังำนทกุคนมีกำร

ตัง้รหสัผ่ำนในกำรเขำ้ถึงอปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ควรมีนโยบำยหรอื

กระบวนกำรเพื่อใหพ้นกังำนทกุคนมีกำรตัง้

รหสัผ่ำนในกำรเขำ้ถึงอปุกรณค์อมพิวเตอร ์

บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ำนโยบำย และท ำกำรสุม่ตรวจจำกพนกังำนให้

มีกำรตั้งรหัสผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ุกไตรมำส โดยจะ

ตรวจรหัสผ่ำนเข้ำคอมพิวเตอรแ์ละตรวจระบบหน้ำจอปิด

อตัโนมตัิหลงัจำกไม่มีกิจกรรมใด ๆ กบัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์

บริ ษัทฯ  ได้ด ำ เนินกำรแก้ไขแล้ว เสร็จ  และไม่พบ

ขอ้ผิดพลำดใด ๆ 

9. บริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่มีกำรตัง้ค่ำ

กำรปอ้งกนักำรเขำ้ถึงเว็บไซตท์ี่ไม่เหมำะสม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยควรมีกำรกำรตั้งค่ำกำร

ปอ้งกนักำรเขำ้ถึงเว็บไซตท์ี่ไม่เหมำะสม 

บริษัทฯ ไดพ้ฒันำระบบในกำรตรวจหำเว็บไซตท์ี่ไม่เหมำะสม 

และป้องกันไม่ให้พนักงำนเข้ำถึง ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ปี 

2562  

บริ ษัทฯ  ได้ด ำ เนินกำรแก้ไขแล้ว เสร็จ  และไม่พบ

ขอ้ผิดพลำดใด ๆ 

บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรในกำรแกไ้ขตำมขอ้สงัเกตผูส้อบบญัชีตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ครบถว้นแลว้ โดยในที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบบรษิัท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จ ำกดั 
(มหำชน) ครัง้ที่ 3/2562 ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัที่ 2 ธนัวำคม 2562 ไดมี้มติรบัรองผลกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมประเด็นขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 
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ส่วนที่ 2 หนำ้ 134  
 

4. หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดว้ำ่จำ้งหน่วยงำนภำยนอก คือ บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จ ำกดั ในกำรตรวจสอบระบบควบคมุ
ภำยในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตัง้แตปี่ 2561 และบรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จ ำกดั ไดม้อบหมำยให ้นำย นนัทชยั ศิรพินัธ ์ท ำ
หนำ้ที่เป็นหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน โดยคณุสมบตัิของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จ ำกดั  
  นำย นนัทชยั ศิรพินัธ ์
   
คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ : ปรญิญำโท เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจดักำร  

สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 
   
  ปรญิญำตร ีวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
   
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน :  
2558 - ปัจจบุนั  Audit Manager / Executive Consultant, บรษิัท ไรซ ์คอนซลัติง้ จ ำกดั  
2554 - 2558  IT Manager, บรษิัท ฟำติมำ อำร.์บี.ดี  
2552 - 2554  Senior Network Engineer, บรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
2550 - 2552  Senior Security Engineer, บรษิัท เอ็นเตอรไ์พรสซ์ิสเต็ม จ ำกดั  
2546 - 2550  Network and System Engineer, บรษิัท ซำยลอจิก เซอรว์ิส จ ำกดั 
   
กำรฝึกอบรม : Instructor of CPIAT Training course by THEIIA 
  CIA Training Course  
  CISA , CISSP Training Course 
  QMS, ISMS Lead Auditor Training Course 
  Certificate ISO9001 , ISO/IEC27001 Training Course 
  Effective Internal Control for Success IPO by SET 

 
 


