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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อัคคีป ราการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ วัน ที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย
และตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริห ารในดานตางๆ 5 สวน คือ
1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกสวนมีการปฏิบัติตาม
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยได ป ฏิ บั ติตามมาตรฐานทางบั ญ ชี ท ี่ยอมรั บ โดยทั่ ว ไป ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบ
การเงินประจําปของบริษัท ตามที่ควรอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอ ง
ครบถวน เพียงพอ และทัน เวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับ ปรุงแกไขใหสอดคลอ งกับ
สถานการณที่ เ ปลี่ย นแปลงไปอย างมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อใหการดําเนิ นงานของบริ ษัท บรรลุวัตถุป ระสงคท ี่กําหนดไวและ
สอดคล อ งกับ กฎหมายและกฎระเบีย บที่ เกี่ยวขอ ง ทั้ งนี้ ไมพ บประเด็น ปญ หาหรือ ขอ บกพรอ งที่ เป น สาระสํา คัญ ซึ่ง อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับ ผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริห าร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดยสามารถปอ งกัน ทรัพ ยสินของ
บริษัท จากการที่ผูบ ริห ารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็น
แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกํากับ เรื่องการเปนองคกรที่มีกระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใหมากขึ้นดวย
บริษัทไดจัดใหมีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบ ริห ารไดสนับสนุนใหตระหนัก
ถึงความจําเปน ในการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีการกํากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี กําหนดหนาที่และความรับ ผิดชอบอยางชัดเจน
รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริหาร และระดับ การอนุมัติรายการที่เหมาะสมอยางเปนลาย
ลักษณอักษร อีกทั้ง บริษัท ไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิ สระในการติดตามและประเมินผลการควบคุ ม
ภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบ ัติงานของกิจกรรมตางๆ ใหสามารถบรรลุ
วัตถุป ระสงคแ ละเปาหมายของบริษัท โดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพ บวามีขอบกพรอ งที่เปน สาระสําคัญ ตอ
ระบบการควบคุมภายในแตป ระการใด สําหรับ การควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวา บริษัท มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
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ทั้งนี้ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญ ชีของบริษัท ไดป ระเมินประสิท ธิผ ลระบบควบคุมภายในทาง
บัญ ชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับ ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2554 ไดมีขอสังเกตพรอมขอ เสนอแนะใน
ประเด็นที่สําคัญซึ่งเปนขอสังเกตและขอเสนอแนะ มีรายละเอียดสรุป ไดดังนี้
ขอ
1.

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
ประเด็น
จากการตรวจสอบพบวา อายุลูกหนี้ของบริษัทจะไมสัมพันธกับวันที่ที่
บริษัทออกใบแจงหนี้ สืบเนื่องจากบริษัทจะคิดอายุลูกหนี้นับตั้งแตวันที่
ใหบริการเสร็จ (วันที่ในใบ Manifest) แตจะออกใบแจงหนี้เมื่อมีการตก
ลงกับลูกคาทางดานเอกสารเสร็จ หรือขึ้นอยูกับวันที่รับวางบิลของลูกคา
ขอเสนอแนะ
ใบแจงหนี้ควรออกทันทีที่บริษัทใหบริการแลวเสร็จ เพื่อ ใหอ ายุลูกหนี้
ตามที่คํานวณจากใบแจงหนี้ถูกตอ งและสอดคลอ งกั บการดําเนินงาน
ของบริษัทที่จะคํานวณอายุหนี้ตั้งแตวันที่ใหบริการใบเสร็จ อีกทั้งบริษัท
ควรไดรับเอกสารจากลูกคา เชน ใบสั่งซื้อ (PO) กอนที่จะใหบริการแก
ลูกคา เพื่อลดปญ หาเรื่องขั้นตอนการวางบิล รวมทั้งลดปญ หาเรื่อ งการ
ปฏิเสธการชําระเงินจากลูกคาในภายหลัง

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท
ความเห็น
บริษัทมีนโยบายรับรูรายไดตามหลักการบัญ ชี คือเมื่อ การ
ใหบริการเสร็จสิ้นลง(ตามวันที่ในใบManifest) โดยเมื่อ ทราบ
น้ําหนักในใบManifest ในแตละเที่ยวการขนกากอุตสาหกรรม
แลว จะมีการสรุปรวบรวมน้ําหนักกากฯที่รับกําจัดทั้งหมดของ
ลูกคา ในแตล ะราย(ในใบManifestหลายๆใบรวมกั นภายใน
เดือนที่รับกําจัด) แลวจึงทํา การแจงสรุปจํานวนน้ําหนักที่ทาง
บริษัทไดรับใหลูกคาทราบเพื่อตรวจสอบยื่นยันยอดซึ่งกันและ
กัน จากนั้นลูกคาจะออกใบสั่งซื้อ (PO) ระบุจํานวนน้ําหนักที่
สงกําจัดกับทางบริษัทของเดือนนั้นๆ สวนราคาคาบริการทาง
บริษัทกับลูกคาไดมีการตกลงเงื่อ นไขดา นราคาและเงื่อ นไข
การรับชําระเงิน และมีการลงนามรวมกันในเอกสารใบเสนอ
ราคา/สัญญาไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
จากนั้นบริษัทจึงออกใบวางบิล (Invoice) เพื่อ ไปวางบิล
ตามกําหนดวันรับวางบิลของลูกคา และไดรับชําระคา บริการ
เมื่อถึงกําหนดวันจายชําระคาบริการของลูกคา ซึ่งตามขั้นตอน
และระยะเวลาการเก็บหนี้โดยปกติ ถัวเฉลี่ยจะอยูระหวาง 90120 วันโดยประมาณนับจากวันใหบริการ
ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถที่จะออกใบแจงหนี้ไดทันทีที่
การใหบริการเสร็จสิ้น เนื่องจากโดยวิธีปฏิบัติจะเปนการสรุป
รวบรวมน้ํา หนั กในใบManifest หลายๆใบรวมกัน ที่ มีก าร
ใหบริการในชวงระยะเวลา 1 สัปดาหหรือ 10 วันหรือ 15 วัน
หรือ 1 เดือนตามแตขอตกลงกับทางลูกคา แลวจึงออกใบวาง
บิลเพียงชุดเดียว และถากรณีมีปญหาลูกคาบิดพลิ้วไมยอมจาย
ชําระใบ Manifest ถือเปนเอกสารที่สามารถฟองรองในศาลได
โดยที่ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบปญ หาในการรับชําระเงิน
จากลูกคาเนื่องจากกรณีนี้
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ขอ
2.

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท

ประเด็น
จากการต รวจ สอ บพบว า สิ ทธิ ในการเ ข าถึ งโปรแ กร ม Waste
Management System (ระบบปฏิบัติการของบริษัท) และการกําหนดการ
ใช งานแยกตามความรับ ผิดชอบของพนักงานแตล ะแผนก ไมเ ปนไป
ตามที่ระบุในนโยบายที่ระบุไว

ความเห็น
บริษัทรับทราบถึงข อบกพรอ งในเรื่อ งสิทธิในการเขาถึ ง
โปรแกรมแลว และไดทํา การปรับปรุงแกไขใหมีความรัดกุม
และเขมงวดมากขึ้น เพื่อ ใหเ หมาะสมกับตํา แหนงหนาที่งาน
ของผูใชในแตละหนาที่ ซึ่งบริษัทไดปรับปรุงเรียบรอ ยแลวใน
ไตรมาส 1/2555

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี บริษัทควรกําหนดสิทธิใน
การเขาถึงโปรแกรมใหเ หมาะสมกับตํา แหนงหนาที่งานที่ทํา และควร
สอบทานอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อ ใหสามารถสอบทาน
การทํางานไดอยางเหมาะสม และไมมีการเขาถึงหรือแกไขขอมูลโดยผูที่
ไมไดรับอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัท ไดแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ตั้งแตป 2554 เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับฝายตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยบริษัท สอบบัญ ชีธรรมนิติ จํากัด ไดจัดทํารายงานสรุป ผลการประเมิน ความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ลงวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยประเมิน เปรียบเทียบกับ แนวทางการควบคุม
ภายในภายใตอ งคป ระกอบที่มีนัยสําคัญ ตอความมีป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผลของการควบคุมภายในขององคกร ตาม
แนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ศึกษารูป แบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมตามที่กฎหมาย The U.S. Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) และ SEC (US) กําหนด ซึ่งสรุป
ไดวา บริษัท มีกระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ใหบ ริษัทนําไปพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อใหระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความรัดกุมหรือมีป ระสิท ธิภาพเพิ่มขึ้น คือ
ขอเสนอแนะที่สําคัญ
การดําเนินการ
§ ควรกําหนดใหมีผูตรวจสอบและลงนามในสรุป ผลการ § มีการกําหนดใหผูมีอํานาจตรวจสอบและลงนามใน
วิเคราะหของเสี ยจากแทงค และแผนเผากาก เพื่อให
แผนเผากากเรียบรอยแลว
มั่นใจในประสิท ธิผลของการควบคุมที่กําหนด
§ ควรจัดทําทะเบียนเครื่องมือและอุป กรณท ั้งหมด เพื่อใช § มีการจัดทําทะเบียนเครื่องมือและอุป กรณท ั้งหมดที่อยู
ในการควบคุมดูแลทรัพยสิน
ในความรับ ผิดชอบของหองปฏิบัติการเรียบรอยแลว
§ ควรบันทึกอะไหลที่ซื้อเปน ทรัพ ยสิน เมื่อมีการเบิกใช § การซื้ อ อะไหล จ ะบั น ทึ กเป น คา ใช จ า ยทั น ที และจะ
จึงตัดเปนคาใชจาย
บันทึกปรับ ปรุงเปนทรัพยสิน เมื่อมีการตรวจนับ
ที่ป ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบตามแนวทางการดําเนินการ
ดังกลาว โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในตรวจติดตามผลและใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวเปนกิจกรรมใน
การตรวจสอบภายในตอไป ซึ่งฝายตรวจสอบไดนําขอสังเกตและขอเสนอแนะแจงใหหนวยงานดังกลาวทราบเพื่อนําไปปฏิบ ัติ
ตออยางเครงครัดแลว
สวนที่ 2 หนาที่ 75

