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ส่วนท่ี 2.3.9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั หนา้ 1 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ทั้งนี ้การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติรายการที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทจะมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูบ้ริหาร เขา้ร่วมประชุมดว้ยตามความเหมาะสม เพื่อน าเสนอขอ้มูลใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัทราบ ติดตาม
ความคืบหนา้ และหาแนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สงัเกตไดอ้ย่างทนัท่วงที 

 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ บริษัท พีพี อินเทอรน์อล 
ออดิท จ ากัด (PPI)  เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพเป็นผูป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน ที่มีบทบาทในการสรา้งความเชื่อมั่นและใหค้  าปรกึษาเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงาน สนบัสนุนใหอ้งคก์ร
บรรลวุตัถปุระสงค ์และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
คณุสมบตัิดงักล่าวขา้งตน้แลว้ว่าเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท 

 นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัทจากบริษัท ไพรว้อเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ไดม้ีการพิจารณาการควบคุม
ภายในของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการจดัท าและการน าเสนองบการเงินของบรษิัท เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมและความ
เชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน  โดยพบขอ้สงัเกตเพิ่มเติมส าหรบัระบบการควบคุมภายในของบรษิัทและแจง้ใหบ้รษิัททราบ
พรอ้มกบัขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นขอ้มลูในการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดม้ีการน าเสนอขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการติดตามผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1.1  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2565 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท ทัง้ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) , การ
ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) , การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  ภายหลังจากการประเมินแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บรษิัทมีระบบควบคมุภายในในเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแลว้ (ตามความเห็นที่แสดงไวใ้นหวัขอ้ที่ 12 ขอ้ 12.1 ถึง 12.7 ของแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)  ซึ่งระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะ
ป้องกันทรพัยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความ
อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าชบัเรื่องการปฏิบตัิตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทอย่างเครง่ครดัเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบรษิัทเป็นไปอย่างโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ

9. กำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
1.  กำรควบคุมภำยใน 
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มากที่สุด นอกจากนี ้บริษัท ยังมีระบบการจดัเก็บเอกสารส าคญัที่ท  าใหก้รรมการ ผูส้อบบัญชี และผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

1.2  ควำมเหน็ของผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในอิสระต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรบัปรุงระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท โดยจดัท าแผนการตรวจสอบภายในรายปีตามความเส่ียงขององคก์ร และด าเนินการตรวจสอบ ตลอดจน
ตรวจติดตามผลการปรบัปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทกุไตรมาส มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อ
การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคมุภายในที่มีอยู่ในปัจจุบนั การปฏิบตัิตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่ เก่ียวข้อง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยที่ผ่านมาผู้
ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าเพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานซึ่งผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและไดด้  าเนินการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายในแล้ว 

 

โดยอธิบายกิจกรรมและรายละเอียดเก่ียวกบัการควบคมุภายในและงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายในไดด้งันี  ้

1) การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานและแผนผงัทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) ซึ่งผูต้รวจสอบภายใน
ไดต้รวจสอบแลว้พรอ้มกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบงานต่าง ๆ แลว้ ซึ่งบริษัทมีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายและ
คู่มือการปฏิบตัิงานตามที่รายงานไวใ้นผลการตรวจสอบภายใน โดยคู่มือการปฏิบตัิงานของบริษัทจะแยกเป็นแต่ละระบบงาน
ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ บริษัทใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบโครงสรา้งและอุปกรณก์ารผลิตในอุตสาหกรรม
พลงังานและอตุสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั ดงันี ้

- ระบบการปฏิบตัิการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ระบบการใหบ้รกิารทดสอบแบบไม่ท าลาย ระบบการใหบ้ริการทดสอบ
งานท่อ ระบบวิศวกรรมและระบบวิจัยและพฒันา ระบบการใหบ้ริการฝึกอบรม ระบบการใหบ้ริการงานโครงสรา้ง โดยบริษัท
จัดท าคู่มือของฝ่ายปฏิบัติการ (Operational Procedure) แยกเป็นแต่ละฝ่ายงาน เช่น  ฝ่ายบริการตรวจสอบท่อ (Pipeline 
Service Department) ฝ่ายวิศวกรรม (Design Engineering Department) ฝ่ายปฏิบัติการงานตรวจสอบ ( Inspection 
Function Operation Department) ฝ่ายออกแบบ วิจยัและพฒันา (Research and Development Department)  

- ระบบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ ไดแ้ก่ ระบบการให้บริการโปรแกรมตรวจสอบ (DOS) 
ระบบงานควบคุมและประกันคุณภาพ โดยบริษัทจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแยกเป็นฝ่าย เช่น ฝ่ายจัดการคุณภาพ (Quality 
Management) และฝ่ายการจดัการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้   

- ระบบการควบคุมการบริหารงานขององค์กรและการควบคุมทางการเงิน ได้แก่  ระบบการขายและ
การตลาด ระบบงานงานจดัซือ้จดัจา้ง ระบบควบคุมความปลอดภยั ระบบทรพัยสิ์นถาวร ระบบวงจรตน้ทุน ค่าใชจ้่ายและการ
จ่ายเงิน ระบบวงจรรายไดแ้ละการรบัเงิน ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบการจัดท ารายงานทางการเงิน ระบบ
ทรพัยากรมนุษยแ์ละเงินเดือน ระบบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบการส่งเสริมการลงทนุ  โดยบรษิัท
จดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานแยกเป็นฝ่าย เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจัดซือ้จดัจา้ง ฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคล และฝ่าย
บญัชีและการเงิน เป็นตน้ 

2)     การประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ผูต้รวจสอบภายในไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในทุกระบบงาน 18 ระบบงาน ไดแ้ก่ 1) 
ระบบการขายและการตลาด 2) ระบบการใหบ้ริการทดสอบแบบไม่ท าลาย 3) ระบบการใหบ้รกิารทดสอบงานท่อ 4) ระบบการ
ให้บริการโปรแกรมตรวจสอบ(DOS) 5) ระบบการให้บริการฝึกอบรม 6) ระบบการให้บริการงานโครงสรา้ง 7) ระบบงาน
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วิศวกรรมและระบบวิจยัและพฒันา 8) ระบบงานควบคุมและประกันคุณภาพ 9) ระบบงานจัดซือ้จัดจา้ ง 10) ระบบคุณภาพ
และความปลอดภยั 11) ระบบทรพัยสิ์นถาวร  12) วงจรตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายและการจ่ายเงิน 13) วงจรรายไดแ้ละการรบัเงิน 14) 
ระบบเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย 15) ระบบการจดัท ารายงานทางการเงิน 16) ระบบทรพัยากรมนุษยแ์ละเงินเดือน 17) 
ระบบการควบคุมทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 18) ระบบการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งเริ่มประเมินวันที่ 1 มีนาคม – 6 
สิงหาคม 2564 ซึ่งมีประเด็นจากการประเมิน โดยบริษัทไดก้ าหนดแผนการด าเนินการ ความคืบหน้า ผูร้บัผิดชอบ โดยทุก
ประเด็นก าหนดใหด้ าเนินการแกไ้ขทนัที เพื่อใหร้ะบบควบคมุภายในมีความเหมาะสมยิง่ขึน้ โดยมีการติดตามประเด็นคงคา้งใน
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 และยงัคงเหลือประเด็นคงคา้งอีก 1 ประเด็น ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้เมื่อ
กมุภาพนัธ ์2565 และไดร้ายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ในการประเมินระบบการควบคมุภายใน ผูต้รวจสอบภายในมีการปฏิบตัิงานโดย การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบ การติดตามผลการประเมินระบบการควบคมุภายในและการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรายไตรมาสเพื่อใหม้ั่นใจในระบบการควบคมุเฉพาะของแต่ละระบบงาน   

นอกจากการตรวจสอบทุกระบบงานจ านวน 18 ระบบดังกล่าวขา้งตน้แลว้ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบระบบการ
ควบคมุภายในในเรื่องดงัต่อไปนี ้

1) บริษัทไดป้ฏิบตัิตามขอ้กฏหมายเรื่อง พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) แลว้ ซึ่งมีผล
บงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มิถนุายน 2565 ซึ่งบริษัทจะด าเนินการแลว้เสร็จก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้ โดยผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจสอบ
ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2565 ซึ่งบริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแลว้ และผูต้รวจสอบภายในไม่มีประเด็นคงคา้งในเรื่องดังกล่าว โดยเ รื่องที่
ตรวจสอบครอบคลุมถึงเรื่อง การควบคุมความเป็นส่วนตัว (Privacy control) และการควบคุมความปลอดภัย (Security 
Control) โดยบริษัทไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุม เช่น การก าหนดคณะท างานเก่ียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Data protection oranization) การก าหนดคู่มือการปฏิบตัิงานส าหรบัความปลอดภยัขอ้มลูดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
องคก์ร การก าหนดนโยบายดา้นการจดัการความปลอดภยัเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรกัษาความปลอดภัยขอ้มลู ระบบ
คอมพิวเตอร ์และระบบเครือข่ายส าหรบัขอ้มลูเทคโนโลยีสารสนเทศที่จดัเก็บ การควบคมุความปลอดภยัขอ้มลูดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศภายนอกองคก์รบนเว็บไซด ์เป็นตน้ 

2) การตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายในของรายการที่ เก่ียวข้องกัน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้าท าการ
ตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ ์2565 พบ
ประเด็นคงค้าง 3 ประเด็น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้แนะน าระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บริษัทปรับแก้ โดยบริษัทได้
ด าเนินการแก้ไขแลว้ เรื่องที่ต้องปรบัแก้ไดแ้ก่เรื่องการจัดเก็บข้อมูลรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เก่ียวขอ้งกัน การปรบัปรุง
ระเบียบปฏิบตัิงานใหม้ีขัน้ตอนการตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงเก่ียวกับรายการลกูหนีก้ารคา้ซึ่งเป็นการท ารายการของลกูหนี ้
การคา้ของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกันรายใหม่ และการก าหนดนโยบายราคาของบริษัทกับบริษัทย่อยใหเ้ป็นปัจจุบนั เนื่องจากเป็น
รายการที่เกิดขึน้ใหม่ภายหลังที่ไดม้ีการก าหนดนโยบายราคา โดยผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจติดตามในเดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 ซึ่งผูต้รวจสอบภายในไม่มีประเด็นในเรื่องดงักล่าว และไดร้ายงานผลการติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบแลว้ในการประชมุครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

3) การตรวจสอบเรื่องการควบคุมภายในต่อโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์อสเอพี (SAP Application Control) ซึ่งผูต้รวจ
สอบภายในไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2565 
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เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยผูต้รวจสอบภายในไม่มีประเด็นคงคา้งในเรื่องดงักล่าว ซึ่งการตรวจสอบรวมถึง การน าเขา้
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย าตามเอกสารทางบัญชี การเข้าใช้งานเป็นไปตามสิทธิที่ผ่านการอนุมัติ ข้อมูลถูก
ประมวลผลในเวลาที่ยอมรบัไดส้ามารถเรียกขอ้มูลมาเปรียบเทียบไดท้ันทีที่รอ้งขอ การน าขอ้มูลออกจากโปรแกรมมีความ
แม่นย าและครบถว้น และมีการบนัทึกเพื่อสอบยนัตัง้แต่การน าเขา้ขอ้มลู การจดัเก็บขอ้มลู จนไปถึงการน าออกขอ้มลู ซึ่งพบว่า
โปรแกรม ERP สามารถเรียกประวตัิการใช ้(Log) เพื่อสอบยนัผูใ้ชง้านได ้ 

4) การตรวจสอบการควบคุมภายในเรื่องระบบวงจรรายได ้(Revenue cycle) และระบบการควบคุมตน้ทุน (Cost 
Control System) ของบริษัท เด็กซซ์อน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผูต้รวจสอบ
ภายในไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2565 เมื่อ
วันที่  24 มิถุนายน 2565 และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขต่อเนื่อง สิน้สุด ณ วันที่  9 กันยายน 2565 ซึ่งรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2565 โดยผูต้รวจสอบภายในไม่มีประเด็นคงคา้งในเรื่องดงักล่าว 
ซึ่งการตรวจสอบ เช่น การรายงานความคืบในงานประจ าสปัดาห์ การสรุปงานใหล้กูคา้และการแจง้หนี ้การติดตามลกูหนีค้า้ง
ช าระ การเปรียบเทียบเป้าหมายของแต่ละโครงการพรอ้มอธิบายเหตผุลที่แตกต่างจรงิกบังบประมาณการขาย การเปรียบเทียบ
ผูข้ายในการจดัซือ้เก่ียวกับเทคนิค การควบคุมตน้ทุนกับแผนการขาย และการจดัท างบประมาณที่ตอ้งใชล้งทุนขององคก์รให้
ครอบคลมุกลยทุธ ์เป็นตน้ ซึ่งบรษิัทไดด้  าเนินการครบถว้นและเป็นไปตามคู่มือที่ก าหนด 

5) การตรวจสอบภายในเรื่องการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และการควบคมุรายไดค้า้งรบั (การควบคมุและติดตาม
การออกใบแจง้หนีเ้พื่อวางบิล) ซึ่งสอดคลอ้งกบัเรื่องที่ผูส้อบบญัชีพบประเด็นส าคญัในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ รายไดค้า้งรบั และ
เรื่องที่ผูส้อบบญัชีพบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยออกเป็นหนงัสือแจง้ไปยงัผูบ้ริหารของบรษิัท 
(Management Letter) ไดแ้ก่ การแสดงขัน้ความส าเรจ็ของงานของ 2 ฝ่ายที่ไม่สอดคลอ้งกัน ซึ่งทัง้เรื่องรายไดค้า้งรบัและเรื่อง
ขัน้คามส าเรจ็ของงานเป็นเรื่องที่สอดคลอ้งกนั และอยู่ในแผนการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในซึ่งไดเ้ขา้ท าการตรวจสอบใน
เดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยผู้
ตรวจสอบภายในไม่มีประเด็นคงคา้งในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการตรวจสอบ เช่น การจดัท าขอ้มลูสญัญาการใหบ้ริการ การจดัท า
ขอ้มลูขัน้ความส าเร็จของงานซึ่งมีการกระทบยอดของผูป้ฏิบตัิงานทัง้สองฝ่ายเพื่อหายอดที่ถกูตอ้งตรงกัน การบนัทึกรายการ
รายได้และรายได้ค้างรับ ตลอดจนการส่งมอบงานบริการที่ส  าเร็จและการออกใบแจ้งหนี ้ค่าบริการให้ลูกค้าได้ทันเวลา 
นอกจากนัน้บรษิัทไดป้รบัแนวทางการประมวลผลขอ้มลูในระบบ ERP (SAP) ใหส้ามารถวิเคราะหร์ะยะเวลาการออกใบแจง้หนี้
ในแต่ละกระบวนการซึ่งการควบคุมภายในท าไดด้ีขึน้ โดยการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวครอบคลุมทั้งบริษัท
และบรษิัทย่อย  

อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในในครึ่งปีหลัง ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบภายในครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2565 ดงันี ้ 

 

แผนกำรตรวจสอบภำยในปี 2565 (ไตรมำส 3 และไตรมำส 4) 
ล ำดับ กิจกรรม / กำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำปฏิบัติงำน 
1 ▪ รายงานตรวจสอบภายในครัง้ที่  4/2565 เรื่องการจัดซือ้ และการ

ตรวจสอบระบบท่อ 
▪ ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขจากผลการตรวจสอบในไตรมาส 3/2565 

(ถา้มี) 

▪ ก.ย. – พ.ย. 2565 
(รายงาน AC พรอ้มงบ Q3’65) 

2 ▪ รายงานตรวจสอบภายในครั้งที่  5 /2565 เรื่อ ง การติ ดตาม ▪ ต.ค. – ธ.ค. 2565 
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แผนกำรตรวจสอบภำยในปี 2565 (ไตรมำส 3 และไตรมำส 4) 
ล ำดับ กิจกรรม / กำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำปฏิบัติงำน 

ประสิทธิภาพการส ารวจความพึงพอใจลูกค้า และการบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 

▪ ติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขจากผลการตรวจสอบในไตรมาส 4/2565 
(ถา้มี) 

(รายงาน AC พรอ้มงบ Q4’65) 
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1.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชเีกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน  
 
 บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทไดท้ าการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยออกเป็น Management Letter ส าหรบั
ระบบควบคมุภายในของบรษิัทในปี 2564 และผูส้อบบญัชีไดต้ิดตามเรื่องระบบการควบคมุภายในที่แจง้ใหผู้บ้รหิารทราบ ซึ่งบรษิัทไดแ้กไ้ขทัง้หมดแลว้ สรุปไดด้งันี ้
 

ข้อสังเกต ระดับควำม
เส่ียง 

ผลกระทบทีอ่ำจ
เกิดขึน้ 

ข้อเสนอแนะ ควำมเหน็ของผู้บริหำร และผลกำรติดตำมของผู้สอบบัญชี 

วงจรรำยได ้
1. กำรแสดงขั้น
ควำมส ำเร็จของงำนของ
ฝ่ำยบัญชีและฝ่ำยขำยไม่
สอดคล้องกัน : 
ขัน้ความส าเรจ็ของงาน 
(Percentage of 
Completion) ในรายงานของ
วิศวกรไม่สอดคลอ้งกบั
รายงานรายไดค้า้งรบั ซึ่งใช้
ส  าหรบัการบนัทึกรายการใน
บญัชีแยกประเภททั่วไป 
(GL) 

ปานกลาง หากขัน้ความส าเรจ็
ของงานจากรายงาน
ของวิศวกรไม่
สอดคลอ้งกบัการ
บนัทึกใน GL ขอ้มลู
ทางการเงินอาจแสดง
ไม่ถกูตอ้ง 

ฝ่ายบญัชีควรตรวจสอบ
ว่าขัน้ความส าเรจ็ของ
งานสะทอ้นถึงจ านวน
รายไดท่ี้เกิดขึน้จริงหรือ
จ านวนวนัท างานทัง้หมด
อย่างถกูตอ้งหรือไม่ อีก
ทัง้ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี
ควรท าการตรวจสอบหาก
พบว่ามีความไม่
สอดคลอ้งของขอ้มลูกบั
ฝ่ายวิศวกรรม 

ควำมคิดเหน็ : ฝ่าย F&A (Financial and Acconting) จดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่บคุคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการรบัรูข้ัน้ความส าเรจ็ของงาน อีกทัง้ ฝ่าย F&A และฝ่ายปฏิบตัิการ จ าเป็นตอ้งมีการสื่อสารที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และควรด าเนินการตรวจสอบว่าระบบ SAP สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือควบคุมใน
กระบวนการ แทนการป้อน/ค านวณดว้ยตนเอง (manual) เพื่อหลีกเลี่ยงขอ้ผิดพลาดไดห้รือไม่ โดยตรวจสอบกบั
ผูร้บัผิดชอบการใชง้าน SAP (SAP implementor) ขณะนีโ้ครงการท่ีก าลงัด าเนินงานอยู่ทัง้หมดสามารถดาวน์
โหลดไดจ้ากระบบ SAP โดยทาง Inspector Engineer และ ทีม Sale และ Co-Sale ไดท้ าการอปัเดตและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของวิธีการค านวณและเอกสารสนบัสนนุ ต่าง ๆ เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนี ้ฝ่าย 
F&A ไดจ้ดัท ารายงานรายไดค้า้งรบัประจ าเดือน เพื่อแสดงขอ้มลูสรุปของเดือน มกราคม กมุภาพนัธ ์และ 
มีนาคม เป็นมลูค่า 41.12 ลา้นบาท, 60.31 ลา้นบาท และ 50.62 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมทัง้เอกสารสนับสนนุ
ทัง้หมด 
          ในส่วนของงานท่ีคิดตามอตัรารายวนั (day rate) จะค านวณจากจ านวนวนัท่ีปฏิบตัิงานไดเ้สรจ็สิน้เพื่อ
ค านวณขัน้ความส าเรจ็ของงาน แทนการนับแบบ 100% เมื่องานเสรจ็สิน้ในแต่ละวนั เช่น มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตัิงาน 3 วนัและเสรจ็สิน้เรียบรอ้ยแลว้จ านวน 1 วนั ดงันัน้ อตัราส่วนท่ีควรรบัรูจ้ึงเป็น 33% ไม่ใช่ 100% 
          งานจา้งแบบเหมารวม (lump sum) จะค านวณตามความกา้วหนา้ของงาน โดยน ารายไดค้า้งรบัท่ีรบัรูม้า
หารดว้ยรายไดท้ัง้หมดของโครงการ เช่น รายไดท่ี้รบัรูไ้ดจ้ากการปฏิบตัิงานแต่ยงัไม่ไดว้างบิล คือ หน่ึงแสนบาท 
และรายไดร้วมโครงการคือ หน่ึงลา้นบาท ดงันัน้ ขัน้ความส าเรจ็ของงานควรเป็น 10% (100/1000) 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญช ี: บรษิัทด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ ผูส้อบบญัชีตรวจแลว้ในไตรมาส 2 
ปี 2565 ไม่มีประเด็นคงคา้ง 
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ข้อสังเกต ระดับควำม
เส่ียง 

ผลกระทบทีอ่ำจ
เกิดขึน้ 

ข้อเสนอแนะ ควำมเหน็ของผู้บริหำร และผลกำรติดตำมของผู้สอบบัญชี 

วงจรกำรจัดซือ้และเจ้ำหนี้ 
2. ใบส ำคัญจ่ำยได้รับกำร
สอบทำนและลงนำม
อนุมัติโดยบุคคลทีไ่ม่ได้รับ
สิทธิ : 
จากการตรวจสอบผูส้อบ
บญัชี พบว่า ใบส าคญัจ่าย 
(payment vouchers) 
ในช่วงตน้ปีไดร้บัการ ลงนาม
อนมุตัิโดยคณุอจัฉราภรณ ์
(หวัหนา้ฝ่ายบญัชีเจา้หนี)้ 
แทนคณุพจนา (ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชี) 

ต ่า หากไม่มีการแบ่งแยก
หนา้ท่ีระหว่างหวัหนา้
ฝ่ายบญัชีเจา้หนี ้และ
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
บริษัทอาจมี ความ
เสี่ยงเก่ียวกับธุรกรรมที่
ไม่ถกูตอ้งหรือไม่
แม่นย า 

บริษัทควรด าเนินการ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี (ผูม้ี
อ  านาจ) เป็นผูส้อบทาน
และลงนามอนมุตัิใน
ใบส าคญัจ่ายทัง้หมด
ตามนโยบายของบริษัท 

ควำมคิดเหน็ : คณุพจนา (ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี) ไดด้  าเนินการลงนามในเอกสารทัง้หมดเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ปฏิบตัิตามนโยบายและการควบคุมภายในของบริษัทเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และบริษัทมีการฝึกอบรมใหก้บั
เจา้หนา้ท่ี F&A (Financial and Acconting) เพื่อปฏิบตัิตามตารางการอนญุาต (authorisation matrix) อย่าง
เครง่ครดั ประเด็นนีถ้กูพบในการตรวจสอบภายในเช่นกัน และไดปิ้ดประเด็นเรียบรอ้ยแลว้ 
เหตกุารณข์า้งตน้เกิดขึน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และขณะนีเ้อกสารทัง้หมดไดร้บัการลงนามโดยผูจ้ัดการฝ่าย
บญัชีอย่างถูกตอ้ง 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญช ี: บรษิัทด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ ผูส้อบบญัชีตรวจแลว้ในไตรมาส 1 
ปี 2565 ไม่มีประเด็นคงคา้ง 

วงจรสินทรัพยถ์ำวร 
3. กำรย้ำยข้อมูลสินทรัพย์
ถำวรไปยังระบบ SAP 
ไม่ได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและขำด
หลักฐำนสนับสนุนข้อมูล 
ณ วันทีข่ึน้ระบบ : 
ขาดเอกสารประกอบการ
ทดสอบการยอมรบัขอ้มลู 
(data acceptance) ส าหรบั
การน าระบบใหม่ของ 
“สินทรพัยถ์าวร” มาใชง้าน 

ต ่า บริษัทอาจไม่สามารถ
ติดตามการขึน้ระบบ
ใหม่ของสินทรพัยถ์าวร 
ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
ถกูตอ้งและความ
ครบถว้นของขอ้มลูที่
ถกูยา้ยเขา้ระบบใหม่ 

หลกัฐานการด าเนินการ
ขึน้ระบบใหม่และค าขอ
เปลี่ยนแปลงควรมี
เอกสารสนบัสนนุท่ี
เหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อ
ป้องกนัความไม่สมบรูณ์
ของขอ้มลู 

ควำมคิดเหน็ : ในปัจจุบนับริษัทมีการติดตามผลการทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชง้านจริง (user acceptance 
test) กบับริษัท BexSys โดยทาง BexSys ไดแ้จง้เพิ่มเติมว่า ระบบ SAP มีรายงานท่ีแสดงถึงวิธีการค านวณค่า
เสื่อมราคาของ SAP ซึ่งใชวิ้ธีการค านวณท่ีแตกต่างจากระบบเก่า 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญช ี: บรษิัทด าเนินการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ ผูส้อบบญัชีตรวจแลว้ในไตรมาส 1 
ปี 2565 ไม่มีประเด็นคงคา้ง 
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ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานการควบคมุภายในและการตดิตามการปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบรษิัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ ดงันี ้
 

ข้อสังเกต ระดับ
ควำมเส่ียง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเหน็ของผู้บริหำร สถำนะกำรด ำเนินงำน 

กำรเข้ำถึงโปรแกรมและข้อมูล 
1. รหัสผู้ใช้งำนทีม่ีสิทธิสูงทีไ่ม่ได้ใช้งำนแล้ว ควรได้รับกำร
ตรวจสอบและยกเลิกสิทธิกำรใช้งำน : 
ระบบ SAP B1 ไดถ้กูจ ากดัการเขา้ถึง โดยเขา้ถึงไดเ้ฉพาะ
ผูเ้ชี่ยวชาญระบบ SAP B1 
     อย่างไรก็ตาม พบว่า มีผูใ้ชง้าน 9 คน ไดร้บัสิทธิการเขา้ถึงขัน้สงู 
(super user role) ในระบบ SAP B1 ซึ่งผูใ้ชง้านดงักล่าวทัง้หมด
ไม่ไดม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการดแูลระบบ ดงันี ้: 
1. PRO001: ถือโดย Chief Executive Officer (ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร) 
2. MD01: ถือโดย Executive Director (กรรมการบริหาร) 
3. PRO06: ถือโดย Corporate Technical Director (ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายเทคนิคองคก์ร) 
4. PRO04: ถือโดย Assistant Accounting Department Manager 
(ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี) 
5. PRO09: ถือโดย Operation Department Manager (ผูจ้ดัการ
ฝ่ายปฏิบตัิการ) 
6. PRO07: ถือโดย Chief Research Development & 
Engineering Officer (ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันางานวิจัยและ
วิศวกรรม) 
7. PRO10: ถือโดย Senior Administration Section Manager 
(ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบริหาร) 
8. PRO11: ถือโดย Mechanical Supervisor (หวัหนา้ฝ่าย
บ ารุงรกัษา)_ 
9. PRO12: ถือโดย Planning & Inventory Section Manager 
(ผูจ้ดัการส่วนการวางแผนและสินคา้คงคลงั) 

สงู การก าหนดหนา้ท่ีของผูใ้ชง้านท่ีมี
สิทธิเขา้ถึงขัน้สงูของระบบ SAP B1 
ควรไดร้บัการแกไ้ข ควรก าหนด
หนา้ท่ีนีใ้หก้ับผูด้แูลระบบท่ี
รบัผิดชอบ (system administrator) 
ซึ่งมีหนา้ท่ีจดัการระบบเท่านัน้ 

เห็นดว้ยกับผลการตรวจสอบ 
รวมถึงขอ้เสนอแนะที่ผูส้อบ
บญัชีไดใ้หไ้ว ้บริษัทจะ
ด าเนินการจ ากัด สิทธิการเขา้ถึง
ขัน้สงูของระบบ SAP B1 ไว้
ส  าหรบัผูด้แูลระบบเท่านัน้ 

การก าหนดผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธิเขา้ถึงขัน้สงูในระบบอย่าง
ไม่เหมาะสมไดร้บัการแกไ้ขแลว้ ยกเวน้ผูใ้ชง้าน
ต าแหน่งผูจ้ดัการ เนื่องจากผูใ้ชง้านรายนีไ้ดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญระบบ SAP B1 ซึ่งเป็นบคุคล
ท่ีไดร้บัอนญุาตในการดแูลระบบ SAP B1 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565  
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ข้อสังเกต ระดับ
ควำมเส่ียง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเหน็ของผู้บริหำร สถำนะกำรด ำเนินงำน 

2. รำยชื่อรหัสผู้ใช้งำนทัง้หมดและสิทธิกำรเข้ำถึงควรดึงจำก
ระบบ SAP B1 และส่งให้หัวหน้ำของแต่ละฝ่ำยท ำกำรสอบ
ทำนสิทธิของผู้ใช้งำน : 
จากการตรวจสอบ พบว่า ยงัไม่มีการสอบทานสิทธิการเขา้ถึงของ
ผูใ้ชง้านท่ีดงึจากระบบ SAP B1 ในปี 2564 

กลาง ควรมีการตรวจสอบขัน้ตอนการดงึ
รายการรหสัผูใ้ชง้านและสิทธิการ
เขา้ถึงจากระบบ SAP B1 เพื่อให้
แน่ใจว่ารหสัผูใ้ชง้านและสิทธิการ
เขา้ถึงทัง้หมดนัน้ถกูดงึขอ้มลู
ออกมาอย่างครบถว้น ก่อนท่ีจะ
ส่งไปใหแ้ต่ละฝ่ายท าการสอบทาน 

เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะ โดย
รายการรหสัผูใ้ชง้านทัง้หมด
และสิทธิการเขา้ถึงจะถูกดงึออก
จากระบบ และส่งไปยงัหวัหนา้
ของแต่ละฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ
ทัง้หมดเพื่อท า การสอบทาน
ตามบทบาทและความ
รบัผิดชอบของบคุคลนัน้ ๆ 

รายการรหสัผูใ้ชง้านและสิทธิการเขา้ถึงทัง้หมดถูกดงึ
มาจากระบบ SAP B1 เรียบรอ้ยแลว้ และถกูส่งไปยงั
หวัหนา้ของแต่ละฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ เพื่อสอบทานความ
ถกูตอ้งและสิทธิในการเขา้ถึงในวนัท่ี 19 เมษายน 
2565 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565  

3. นโยบำยกำรต้ังรหัสผ่ำนและกำรต้ังรหัสผ่ำนเพ่ือเข้ำระบบ
ควรได้รับกำรปรับปรุง : 
นโยบายการตัง้รหสัผ่าน : 

     นโยบายการตัง้รหสัผ่านยงัไม่ไดม้ีการแกไ้ขปรบัปรุง โดยนโยบาย
ดงักล่าวยงัไม่มีการระบรุายละเอียดเก่ียวกบั ความพยายามในการ
เขา้สู่ระบบท่ีลม้เหลว (fail logon attempt) อายรุหสัผ่าน 
(password age) และ การจ ารหสัผ่านเดิม (password history) 
การตัง้รหสัผ่านปัจจบุนั : 

     จากการตรวจสอบผูส้อบบญัชีพบว่า มีการตัง้รหสัผ่านท่ีไม่
เหมาะสมในระบบดงัต่อไปนี ้
- ระบบปฏิบตัิการ : ยงัไม่มีการก าหนดความยาวขัน้ต ่าของรหสัผ่าน 
การจ ารหสัผ่านเดิม และการตรวจสอบความพยายามในการเขา้สู่
ระบบท่ีลม้เหลว 
- ฐานขอ้มลู: ผูใ้ชฐ้านขอ้มลูที่ไม่มีการใชง้านแลว้บางรายถกูลบออก 
แต่ยงั มีผูใ้ช ้3 ราย (ไดแ้ก่ sale, sa, WIN-TROBJVMIVBP\ 
Administrator) ท่ีรหสัผ่านไม่มีการก าหนดวนัหมดอายุ 

กลาง นโยบายการตัง้รหสัผ่านควรไดร้บั
การแกไ้ข ซึ่งควรมีขอ้ก าหนดอย่าง
นอ้ยดงัต่อไปนี ้
- จ านวนครัง้ของความพยายามใน
การเขา้สู่ระบบท่ีลม้เหลว : 3-5 ครัง้ 
- อายรุหสัผ่าน : 60-90 วนั 
- การจ ารหสัผ่านเดิม : 3-5 รหสั 
     นอกจากนี ้ควรตัง้รหสัผ่านใน
ระบบใหม้ีความปลอดภยัเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 
ทัง้นี ้หากบริษัทไม่สามารถตัง้
รหสัผ่านบางอย่างไดเ้นื่องจาก
ขอ้จ ากดับางประการ ควรมีการ
จดัท า “ขอ้ยกเวน้ส าหรบันโยบาย” 
เพื่อระบคุวามเสี่ยงและก าหนดการ
ควบคมุแบบชดเชยท่ีเก่ียวขอ้ง 

เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะ 
นโยบายการตัง้รหสัผ่านจะตอ้ง
มีการแกไ้ขดงันี ้
- จ านวนครัง้ของความพยายาม
ในการเขา้สู่ระบบท่ีลม้เหลว : 3-
5 ครัง้ 
- อายรุหสัผ่าน : 60-90 วนั 
- การจ ารหสัผ่านเดิม : 3-5 รหสั 
     การก าหนดค่าความ
ปลอดภยัของรหสัผ่านบนระบบ 
SAP B1 ทัง้ระบบปฏิบตัิการ
และฐานขอ้มลูจะเป็นไปตาม
นโยบายการตัง้รหสัผ่านท่ีมีการ
แกไ้ขแลว้ อีกทัง้จะมีการระบุ
ขอ้ยกเวน้หรือขอ้จ ากดัของ
ระบบการประเมินความเสี่ยง 
พรอ้มกบัการควบคมุแบบ
ชดเชย 

บริษัทไดแ้กไ้ขนโยบายการตัง้รหสัผ่านใน “ขัน้ตอน
การปฏิบตัิงาน : SAP Business One Security 
Management (P-CAD-01)” โดยระบขุอ้ก าหนด
เก่ียวกับความพยายามในการเขา้สู่ระบบท่ีลม้เหลว 
อายรุหสัผ่าน และการจ ารหสัผ่านเดิม 
     อีกทัง้ จากการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีพบว่า การ
ตัง้รหสัผ่านในฐานขอ้มลูและระบบปฏิบตัิการของ
ระบบ SAP B1 ไดร้บัการแกไ้ขใหม้ีความสอดคลอ้ง
กบันโยบายการตัง้รหสัผ่านเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565 
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ข้อสังเกต ระดับ
ควำมเส่ียง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเหน็ของผู้บริหำร สถำนะกำรด ำเนินงำน 

กำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
4. กำรพัฒนำและขึน้ระบบใหม่ควรมีกำรทดสอบกำรใช้งำน
จำกผู้ใช้งำนจริง (user acceptance testing) ก่อนเร่ิมใช้งำน 
รวมถึงจัดท ำหลักฐำนสนับสนุนกำรโอนย้ำยข้อมูลไปยังระบบ
ใหมย้่ำยข้อมสินทรัพยถ์ำวรไปยังระบบ SAP ไม่ได้รับกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องและขำดหลักฐำนสนับสนุนข้อมูล ณ 
วันทีข่ึน้ระบบ : 
บริษัทไดก้ าหนดขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมเพื่อเป็นแนวทางใน
กระบวนการพฒันาโปรแกรม 
     อย่างไรก็ตาม พบขอ้สงัเกตว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 บริษัท
ไดใ้ชโ้มดลูสินทรพัยถ์าวรในระบบ SAP B1 โดยไม่ไดม้ีการจดัเตรียม
และเก็บรกัษาหลกัฐานสนบัสนุนการทดสอบการแปลงขอ้มลูและ
การทดสอบ การใชง้านจากผูใ้ชง้านจริง 

กลาง บริษัทควรแจง้ผูจ้ดัการโครงการและ
บคุคลที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดใหท้ราบถึง
ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมอีกครัง้ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการ
ปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งตรงกนั 
     ส  าหรบัการพฒันาโปรแกรมใน
อนาคต (เช่น การอปัเกรดระบบ 
SAP B1 จากเวอรช์นั 8 เป็น 10) 
บริษัทควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนและ
การควบคมุที่ส  าคญัในแต่ละ
ขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรม
อย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้ควรมีการ
เตรียมหลกัฐานสนบัสนุนการ
พฒันาโปรแกรมใหม่ เช่น การ
ทดสอบการแปลงขอ้มลู การ
ทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชง้านจริง 
ฯลฯ 

เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะ โดยจะ
มีการแจง้ขัน้ตอนการพฒันา
โปรแกรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมด
ทราบอีกครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายเขา้ใจใน
แนวทางปฏิบตัิอย่างชดัเจน 
และปฏิบตัิตามไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งตรงกนั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพฒันาโปรแกรมใน
ปัจจบุนั ไดแ้ก่ ระบบ CRM 
ระบบบริหารงานโครงการ 
(Project Management) และ 
ระบบ SAP B1 (อปัเกรดจาก
เวอรช์นั 8 เป็น 10) รวมถึง
ก าหนดใหม้ีการปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนการควบคมุการพฒันา
โปรแกรมอย่างเครง่ครดั 

บริษัทไดม้ีการแจง้ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมท่ีเป็น
ทางการใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมดทราบอีกครัง้ และ
จดัเตรียมหลกัฐานสนบัสนนุการทดสอบการแปลง
ขอ้มลูและการทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชง้านจริงใน
โมดลูสินทรพัยถ์าวรในระบบ SAP B1 เมื่อวนัท่ี 28 
มีนาคม 2565 และผลการด าเนินงานทัง้หมดไดร้บัการ
ตรวจสอบว่าผ่านเป็นท่ีเรียบรอ้ย 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565 

5. ควรปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมอย่ำงเคร่งครัด : 
จากการติดตามขัน้ตอนการบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ของบริษัท พบว่า ในทางปฏิบตัิ ผูใ้ชห้ลกัจะลงชื่อในเอกสารการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลงัจากมีการติดตัง้โปรแกรมท่ีแกไ้ขแลว้ใน

กลาง บริษัทควรแจง้ขัน้ตอนการบริหาร
จดัการการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมให้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมดทราบอีกครัง้ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและการ
ปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งตรงกนั 

เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะ บริษัท
จะแจง้ขัน้ตอนการบริหาร
จดัการการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทัง้หมด
ทราบอีกครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ามี

บริษัทไดจ้ดัท าและแจง้ขัน้ตอนการบริหารจดัการการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่ีเป็นทางการ ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดทราบแลว้ รวมถึงแบบฟอรม์ขอเปลี่ยนแปลง
โปรแกรม “SAP Request Form” ซึ่งมีขอ้มลูดงันี ้
- ขอ้มลูค ารอ้งขอ และลงชื่อโดยผูข้อและผูอ้นมุตัิ 
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ข้อสังเกต ระดับ
ควำมเส่ียง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเหน็ของผู้บริหำร สถำนะกำรด ำเนินงำน 

สภาพแวดลอ้มการใชง้านจริง 
     อย่างไรก็ตามไม่มีการจดัเตรียมหลกัฐานต่อไปนีก้่อนการน า
โปรแกรมดงักล่าวไปใชง้าน : 
- การอนมุตัิค  าขอการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขโปรแกรม 
- การทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชง้านจริง 
- การอนมุตัิการยา้ยโปรแกรม 

     นอกจากนี ้ควรมีการจดัเตรียม
หลกัฐานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมทัง้หมดไวส้  าหรบัการ
อา้งอิง เพื่อใหแ้น่ใจว่าโปรแกรมท่ี
น ามาใชง้านทัง้หมดไดร้บัการ
ทดสอบและยอมรบัอย่างเหมาะสม 

ความเขา้ใจตรงกัน และจะมี
การจดัท าเอกสารสนบัสนุน
ทัง้หมดส าหรบัการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมเพื่อเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัว่าโปรแกรมท่ีน ามาใช้
งานทัง้หมดไดร้บัการทดสอบ
โดยผูใ้ชง้านท่ีรบัผิดชอบ และ
ไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร
เรียบรอ้ยแลว้ 

- การทดสอบการใชง้านจากผูใ้ชง้านจริง และผล การ
ทดสอบ 
- การอนมุตัิการยา้ยขอ้มลู 
โดย SAP Request Form จะถกูจดัท าขึน้เป็น
หลกัฐานเพื่อใหแ้น่ใจว่าโปรแกรมท่ีน ามาใชง้าน
ทัง้หมดไดร้บัการทดสอบโดยผูใ้ชง้านท่ีรบัผิดชอบ 
และไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565 

กำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม 
6. ควรมีกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบกำรส ำรองและกู้คืน
ข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำร และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ผู้จัดกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศทรำบ : 
บริษัทไดว่้าจา้งใหบ้ริษัทภายนอก คือ บริษัท NetSol ด าเนินการ
ตรวจสอบการส ารองขอ้มลู อย่างไรก็ตาม บริษัท NetSol ไดร้ายงาน
ผลการตรวจสอบใหบ้ริษัททราบเมื่อมีขอ้ผิดพลาด/ปัญหาในการ
ส ารองขอ้มลูเท่านัน้ 
     ในส่วนของการทดสอบการกูค้ืนขอ้มลู บริษัทไดก้ าหนดขัน้ตอน 
การทดสอบไวทุ้กครึง่ปี โดยการทดสอบการกูค้ืนขอ้มลูล่าสดุได้
ด  าเนินการในเดือนธันวาคม 2564 และมีการจดัเตรียมและเก็บรกัษา
หลกัฐานสนับสนุนการทดสอบการกูค้ืนขอ้มลูอีกดว้ย 

กลาง บริษัทควรจดัเตรียมใบตรวจสอบ
รายวนั และรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยงัผูจ้ดัการฝ่าย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้
แน่ใจว่ากิจกรรมที่จ าเป็นทัง้หมด
ไดร้บัการด าเนินการอย่างเหมาะสม
และสม ่าเสมอ 

เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะ บริษัท
จะก าหนดใหม้ีการรายงานผล
การตรวจสอบการส ารองขอ้มลู
อย่างเป็นทางการเป็นประจ า 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ากิจกรรมการ
ส ารองขอ้มลูทัง้หมดด าเนินการ
อย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

บริษัทด าเนินการใหม้ีอีเมลแจง้เตือนผลการส ารอง
ขอ้มลูแบบอตัโนมตัิ (ทัง้ส  าเรจ็และลม้เหลว) ส่งไปท่ี 
CAO เป็นประจ าเพื่อตรวจสอบติดตามผลการส ารอง
ขอ้มลู 
(CAO หรือ Chief Administrative Officer / ประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่่ายส านกังาน) 
กำรติดตำมของผู้สอบบัญชี : บรษิัทด าเนินการ
แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้ สถานะการติดตาม ณ 
เมษายน 2565 
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1.4  หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา 
รวมถึงประสบการณข์องบรษิัท บริษัท พีพ ีอินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ผู้
ตรวจสอบภายใน   ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชีและควบคุมภายใน และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน  ซึ่งสายการบังคับบัญชาของกลุ่มตรวจสอบภายในนั้นขึ ้นตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในของบรษิัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
– รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบัติงานของบรษิัท 

 
1.5  กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลือ่นต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของหวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบ

ภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูเ้สนอ การแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เล่ือนต าแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และใหผู้บ้ริหารสูงสุดเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 
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2.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

2.1  ลักษณะควำมสัมพันธ ์

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร 
และบริษัทที่เก่ียวขอ้งซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งของบริษัท มีความสัมพันธ์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ 
ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ของบรษิัทดงักล่าว ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธ ์ไดด้งันี ้

ตารางแสดงความสมัพนัธข์องบคุคลและนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้กนั 

บุคคล/นิตบุิคคลทีอ่ำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสัมพนัธ ์
1. บรษิัท ดาคอน อินดสัเตรียล อินสเป็คชั่น (สิงคโปร)์ พีทีอี 

ลิมิเต็ด หรือ 
Dacon Industrial Inspection (Singapore) Pte., Ltd. 
(“DIIS”) 

- เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทคิดเป็นรอ้ยละ 33.75 
- มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั คือ นายสเตเนิธท์ ไทรเกฟ ธอรม์อด 
- ถือหุน้โดยกลุ่มผูถื้อหุน้ชาวนอรเ์วยท์ัง้หมด 

2. บรษิัท ดาคอน เทรดดิง้ จ ากดั (“DT”) -  มีผูถื้อหุน้รว่มกนั คือ นางสาวกอบแกว้  เคราแกว้ ซึ่งถือหุน้ใน
บรษิัท คิดเป็นรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ และถือหุน้ในบรษิัท ดา
คอน เทรดดิง้ จ ากดั รอ้ยละ 25 

-  มีกรรมการบรษิัทรว่มกนั คอื นายสตวูิค สตาเล ่มารต์ิน 
3. บรษิัท ดาคอน เซอรว์ิส เอเอส 

หรือ Dacon Service AS (“DSAS”) 
- มีกรรมการรว่มกนั คอื นายสเตเนิธท์ ไทรเกฟ ธอรม์อด 
- มีผูถื้อหุน้รว่มกนั คอื กลุ่มผูถื้อหุน้ชาวนอรเ์วยซ์ึ่งถือหุน้ในบรษิัท
คิดเป็นรอ้ยละ 33.75 ของทนุช าระแลว้ ผ่าน Dacon Industrial 
Inspection (Singapore) Pte., Ltd. และถือหุน้ใน Dacon 
Service AS ผ่าน Dacon Holding AS 

4. นายสตวูิค สตาเล ่มารต์ิน  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการบรหิาร (เป็นคู่
สมรสของนางสาวกอบแกว้ เคราแกว้) 

5. นางสาวกอบแกว้ เคราแกว้ 
 

เป็นผูถื้อหุน้บรษิัทรอ้ยละ 49 ของทนุช าระแลว้ (เป็นคู่สมรสของ นาย
สตวูิค สตาเล ่มารต์ิน) 

6. นายสเตเนิธท์ ไทรเกฟ ธอรม์อด ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท และเป็นผูถื้อหุน้ใน DIIS 
7. นางมลัลิกา แก่กลา้ มีผูถื้อหุน้บริษัทรอ้ยละ 10.00 ของทุนช าระแลว้ และด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
8. นายจารโ์น เดอ จอง มีผู้ถือหุ้นบริษัทรอ้ยละ 6.25 ของทุนช าระแลว้ และด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิค 

 
 



                          บริษัท เด็กซซ์อน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
      DEXON Technology Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั หนา้ 14 
 

2.2  รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 
ตำรำงสรุปลักษณะรำยกำรและรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกนั 

บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) ยอดคงค้ำง (พันบำท)    

ค ำชีแ้จงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 2564 

งวด 6 เดือน 
ปี 2565 

2564 
ณ 30 มิถุนำยน 

2565 

บจ. ดาคอน  
เทรดดิง้ 
 
 
 
 
 

ค่าตั๋วเครื่องบิน
เจา้หนีก้ารคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
ซือ้สินคา้ 
เจา้หนีก้ารคา้ 
 

1,008 
             - 

 
 
 
 
 
 
 

589 
               - 

3,061 
        - 

 
 
 
 
 
 
 
355 

             - 

              - 
105 

 
 
 
 
 
 
 

              - 
197 

                - 
1,028 

 
 
 
 
 
 
 

                   - 
18 

บริษัทและบริษัทย่อย ได้ใช้บริการด้านการออกตั๋วเครื่องบิน
โดยสาร การจองหอ้งพัก และ ประกันการเดินทาง กับ บริษัท 
ดาคอน เทรดดิง้ จ ากัด เน่ืองจาก บริษัท ดาคอน  เทรดดิ ้ง 
จ ากัด ได้รบัการแต่งตั้งเป็นตัวแทนการให้บริการดังกล่าวทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศโดยมีการคิดค่าบริการ
เทียบเท่ากบัราคาตลาด 
 
 
 
บริษัทซือ้อปุกรณ์เซฟตี ้ไดแ้ก่ อุปกรณเ์ก่ียวกับ Rope Access, 
Spare part Kummert, Case Pelican เป็นต้น จาก บริษัท ดา
คอน เทรดดิง้ จ ากัด เน่ืองจากสินค้าบางประเภทตอ้งซือ้จาก
ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดร้บัอนญุาต ซึ่งบริษัท ดาคอน เทรดดิง้ เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายท่ีได้รับอนุมัติดังกล่าว โดยมีการคิดราคา
เป็นไปตามราคาตลาด  
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากมีการแต่งตั้ง บริษัท ดาคอน     
เทรดดิ ้ง เป็นตัวแทนการให้บริการ และ
ราคาเป็นไปตามราคาตลาด 
 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากมีความสะดวกในการขนส่งและ
ราคาเป็นไปตามราคาตลาด 
 
 
 
 



                          บริษัท เด็กซซ์อน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
      DEXON Technology Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั หนา้ 15 
 

บุคคล/นิติ
บุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร (พันบำท) ยอดคงค้ำง (พันบำท)    

ค ำชีแ้จงของผู้บริหำรในเร่ืองควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตุสมผล 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 2564 

งวด 6 เดือน 
ปี 2565 

2564 
ณ 30 มิถุนำยน 

2565 

Dacon 
Service AS 

รายไดจ้ากการ 
   บริการ 
ลกูหนีก้ารคา้ 

 

6,315 
 

             - 
 

          -  
 

          - 
 

            - 
 

366 

                - 
 

               - 
 

บริษัทไดใ้หบ้ริการการวิจยัและพฒันา Design & Drawing for 
Centralizer Device เป็นงานวิจัยและพฒันาส่วนพ่วงของ UT-
R (PIG) เพื่อใหท้ างานมีประสิทธิภาพขึน้ ซึ่ง DSAS ไม่มีทีม
วิจยัและพฒันา โดยมีการคิดค่าบริการระหว่างกนัท่ีเทียบเท่า
กบการใหบ้ริการลกูคา้ภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการด าเนินงานตาม
ธุรกิจปกติมีความสมเหตุสมผล ซึ่งมีอตัรา
ก าไรไม่แตกต่างจากการให้บริการลูกค้า
ภายนอกอื่น 

Shareholders 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า้ประกนัใหบ้ริษัท 
 

เงินกูย้ืมระยะยาว 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ 
เงินเบิกเกินบญัชี 
หนงัสือค า้ประกนั 
วงเงินเพื่อป้องกนั 
   ความเสี่ยงของ 
   อตัราแลกเปลี่ยน 

 

วงเงินรวม 
 

215,000 
120,000 
30,000 
51,000 
9,000 

 
 
 

วงเงินรวม 
 

215,000 
120,000 
30,000 
51,000 
9,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
119,320 
119,972 
15,491 
27,139 

          - 

 
 
105,122 
119,972 

         - 
20,659 

          - 

ผูถื้อหุน้ของบริษัท ไดน้ าหุน้มาค า้ประกันเงินกู้ยืมใหก้ับใหก้ับ
บริษัท โดยมิไดร้บัค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

ผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย : 

1. นางสาวกอบแกว้ เคราแกว้  ถือหุน้ 49.00% 
2. บริษัท ดาคอน อินดสัเตรียล อินสเป็คชั่น (สิงคโปร)์ 

พีทีอี ลิมิเต็ด ถือหุน้ 33.75% 
3. นางมลัลิกา แก่กลา้ ถือหุน้ 10.00% 
4. นายจารโ์น เดอ จอง ถือหุน้ 6.25% 

ทัง้นีน้ายสตวิูค สตาเล่ มารต์ิน และ นางสาวกอบแกว้ เคราแกว้ 
และนางมลัลิกา แก่กลา้ ท าการค า้ประกันส่วนตัวใหก้ับบริษัท 
โดยมิไดร้บัค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการค า้
ประกันดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผูค้  า้ประกันมิไดค้ิดค่าตอบแทนในการ
ค า้ประกนั 
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2.3  มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัตกิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ในการเขา้ท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ จะตอ้งมีการน าเสนอเรื่องใหก้ับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าการพิจารณาและอนมุตักิารท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ  และเพื่อเป็นการ
คุม้ครองผูล้งทุนรวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัท  โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ซึ่งผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธิเขา้มามีส่วนรว่มในการอนมุตัิรายการดงักล่าวได้ 

ก) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป    

การท ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การขายสินคา้และการใหบ้ริการ เป็นตน้ จะตอ้งมี
ขอ้ตกลงทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรม สามารถเทียบเคียงไดก้ับการท ารายการระหว่างบริษัทกับบุคคล
ทั่วไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบคุคลทั่วไป หรือการท ารายการในลกัษณะ
เดียวกันกับของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกิจ โดยไดอ้นุมัติในหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได ้
หากธุรกรรมนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนัดว้ย
อ านาจต่อรองที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ฝ่ายบรหิาร
ของบริษัทสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส  

ข) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บรษิัทจะจดัใหม้ีผูป้ระเมินราคา
อิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชป้ระกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น  
แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

ทั้งนี ้ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวขา้วตน้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท และหากหุน้สามัญของบริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 



                                                                                                                 บริษัท เด็กซซ์อน เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                                                                DEXON Technology Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั หนา้ 17 
 

2.4  นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2560 

บรษิัทมีแนวทางในการจดัการรายการระหว่างกนัในอนาคตดงันี ้

(1) การค า้ประกันเงินกูย้ืมโดยกรรมการ หากสถาบนัการเงินประสงคใ์หก้รรมการบริษัทลงนามค า้ประกันร่วมกับ
บรษิัทในการกูย้ืมเงนิ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งเงินกูย้มืดงักล่าว กรรมการบรษิัทท่ีลงนามค า้ประกนัการกูย้ืมดงักล่าวจะไม่
มีค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนจะถอนการค ้าประกันโดยกรรมการบริษัท หลังจากบริษัทเข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีข้ึน้กบัเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน 

(2)  การกูย้ืมหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบรษิัทและบริษัทย่อย เพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจ อาจมีบางขณะที่ตอ้งมีรายการกูย้ืมเงินระหว่างกิจการและบริษัทย่อย โดยอตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจะใช้
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่บริษัทได้รับบวกด้วยก าไรส่วนเพิ่มและบริษัทไม่มีนโยบายการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท รวมทัง้กรรมการและผูบ้รหิาร  

(3) รายการคา้ปกติ ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ยกเวน้บรษิัทย่อย) บรษิัทคาดว่ายงัมีการท ารายการะหว่าง
กนัในอนาคต เช่น การซือ้ขายและการใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบ (Inspection) ระหว่างกนั เนื่องจากเป็นส่วน
หนึ่งของซือ้ขายและการให้บริการของบริษัท โดยถ้าเป็นการซือ้ขายระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวขอ้ง จะ
ก าหนดใหใ้ชร้าคาในอตัราที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาด 

และเมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทไดป้รบัเพิ่มนโยบายรายการระหว่างกันระหว่างบริษัท กับ บริษัท ดาคอน 
เซอรว์ิส เอเอส หรือ Dacon Service AS (DSAS) ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากบนัทึกขอ้ตกลง เมื่อวนัที่ 19 มีนาคม 
2561 โดยก าหนดเป็นนโยบายคือ ในกรณีรายการคา้ระหว่างบรษิัท และ Dacon Service AS (DSAS) ประสงค์
ที่จะรว่มมือกนัเพื่อใหบ้รกิารหรือประกอบธุรกิจในอนาคตทัง้ในและนอกประเทศนอรเ์วย ์โดยรายการคา้ระหว่าง
บริษัท และ DSAS ดังกล่าวที่มี รายการค้ามีมูลค่าตั้งแต่  10 ล้านบาทให้ถูกพิจารณาอนุมัติต่อคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committees) ให้บริษัทน าเสนออนุมัติการท ารายการค้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนเขา้ท ารายการ ส่วนรายการคา้ที่ต  ่ากว่า 10 ลา้นบาทใหข้ึน้อยู่กับอ านาจอนมุตัิของทางบรษิัทใน
การเขา้ท ารายการดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากการร่วมมือระหว่าง 2 บริษัท
ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่  DSAS มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ Sea Chest และ Caisson นอกประเทศ
นอรเ์วย ์DSAS ตอ้งส่งหนงัสือแจง้สิทธิแก่บริษัทในการเขา้ร่วมกับ DSAS ในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว โดยให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตัิภายใน 1 เดือน หลงัจากไดร้บัหนงัสือแจง้สิทธิดงักล่าว หาก DSAS มี
ความประสงคท์ี่จะด าเนินธุรกิจการให้บริการตรวจสอบนอกเหนือจากธุรกิจ Sea Chest และ Caisson นอก
พืน้ที่ประเทศนอรเ์วย ์DSAS ตอ้งส่งหนังสือเพื่อขอความยินยอมจากบริษัทก่อนด าเนินธุรกิจ โดยให้บริษัท
น าเสนออนมุตัิขอความยินยอมต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งใหป้ฏิบตัิตาม Memorandum of Agreement ลง
วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 และ Addendum to Memorandum of Agreement ลงวนัที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2565 

 ในกรณีที่ DSAS มีความประสงคจ์ะด าเนินธุรกิจ Sea Chest และ Caisson นอกประเทศนอรเ์วย ์DSAS 
ตอ้งส่งหนังสือแจง้สิทธิแก่บริษัทในการเขา้ร่วมกับ DSAS ในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว โดยใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติภายใน 1 เดือน หลงัจากไดร้บัหนังสือแจง้สิทธิดังกล่าว และตอ้งว่าจา้งหรือแต่งตัง้
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บริษัทเป็นผูใ้หบ้ริการ และ/หรือ ผูส้นบัสนุนการบริการ และ/หรือ ซพัพลายเออร ์ก่อนบุคคลภายนอก ในอาณา
เขตของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 บริษัทไดส่้งค าบอกกล่าวเป็นหนงัสือ ไปถึง DSAS 
เพื่อปฏิเสธการใชสิ้ทธิ ตามหนังสือบอกกล่าวของ DSAS ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ในการเขา้ร่วมเป็น
ผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบ Sea Chest และ Caisson นอกอาณาเขตประเทศนอรเ์วย ์ร่วมกับ DSAS เป็นระยะเวลา 
3 ปี นบัจากวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565  
 

โดยบริษัทมีแนวทางการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : คือ 

- การจดัซือ้สินคา้จากบริษัทที่มีรายการเก่ียวโยงระหว่างกัน ก็จะตอ้งปฏิบัติเช่นเดียวกับผูข้ายรายอื่น โดยจะตอ้งมี
ขัน้ตอนการเปรียบเทียบราคาสินคา้กับผูข้ายรายอื่นอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ในกรณีที่สินคา้ที่บรษิัทที่มีรายการเก่ียวโยง
ระหว่างกนั เป็นผูข้ายรายเดียว บรษิัทมีนโยบายสั่งซือ้สินคา้โดยตรงจากผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายจากต่างประเทศแทนการ
สั่งซือ้จากบรษิัทที่เก่ียวโยงระหว่างกนั แต่อย่างไรก็ตามหากผูผ้ลิตหรือจ าหน่ายจากต่างประเทศปฏิเสธที่จะจ าหน่าย
สินคา้โดยตรงแก่บรษิัท บริษัทสามารถด าเนินการซือ้สินคา้จากบริษัทที่มีรายการเก่ียวโยงระหว่างกัน ทัง้นีบ้รษิัทจะ
เทียบเคียงกบัผูข้ายรายอื่นท่ีมีผลิตภณัฑห์รือสินคา้ที่มีคณุสมบตัิเหมือนกนัประกอบดว้ย โดยจะเริ่มด าเนินการตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

- ส าหรบัรายการคา้ปกติที่เก่ียวข้องกันระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทยังมีการให้บริการด้านงาน
ตรวจสอบ(Inspection) ระหว่างบริษัทกับบรษิัทย่อย  จึงก าหนดใหใ้ชร้าคาที่ตกลงร่วมกัน (Intercompany Pricing)  
เป็นราคาในการซือ้ขายระหว่างกนัโดยที่บรษิัทยงัมีอตัราก าไรจากการใหบ้รกิาร 

- ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาใหค้วามเห็น
เก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายไตรมาส  หรือบริษัทอาจให้
ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นีบ้รษิัทตอ้งเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

 
 
 
 
 
 
  


