บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดานตางๆ 5 สวน คือ
1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5) ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกสวนมีการปฏิบัติตาม
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยได ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางบั ญ ชี ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบ
การเงินประจําปของบริษัทตามที่ควรอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางถูกตอง
ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวและ
สอดคลองกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ย วของ ทั้งนี้ ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดยสามารถปองกันทรัพยสินของ
บริษัทจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ทั้งนี้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็น
แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะกํากับเรื่องการเปนองคกรที่มีกระบวนการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใหมากขึ้นดวย
บริษัทไดจัดใหมีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบริหารไดสนับสนุนใหตระหนัก
ถึงความจําเปนในการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน
รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอยางเปนลาย
ลักษณอักษร อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมตางๆ ใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบวามีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอ
ระบบการควบคุมภายในแตประการใด สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวา บริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
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ทั้งนี้ บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทาง
บัญชีของบริษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดมีขอสังเกตพรอมขอเสนอแนะใน
ประเด็นที่สําคัญซึ่งเปนขอสังเกตและขอเสนอแนะ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ขอ
1.

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
ประเด็น
จากการตรวจสอบพบวา อายุลูกหนี้ของบริษัทจะไมสัมพันธกับวันที่ที่
บริษัทออกใบแจงหนี้ สืบเนื่องจากบริษัทจะคิดอายุลูกหนี้นับตั้งแตวันที่
ใหบริการเสร็จ (วันที่ในใบ Manifest) แตจะออกใบแจงหนี้เมื่อมีการตก
ลงกับลูกคาทางดานเอกสารเสร็จ หรือขึ้นอยูกับวันที่รับวางบิลของลูกคา
ขอเสนอแนะ
ใบแจงหนี้ควรออกทันทีที่บริษัทใหบริการแลวเสร็จ เพื่อใหอายุลูกหนี้
ตามที่คํานวณจากใบแจงหนี้ถูกตองและสอดคลองกับการดําเนินงาน
ของบริษัทที่จะคํานวณอายุหนี้ตั้งแตวันที่ใหบริการใบเสร็จ อีกทั้งบริษัท
ควรไดรับเอกสารจากลูกคา เชน ใบสั่งซื้อ(PO) กอนที่จะใหบริการแก
ลูกคา เพื่อลดปญหาเรื่องขั้นตอนการวางบิล รวมทั้งลดปญหาเรื่องการ
ปฏิเสธการชําระเงินจากลูกคาในภายหลัง

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท
ความเห็น
บริษัทมีนโยบายรับรูรายไดตามหลักการบัญชี คือเมื่อการ
ใหบริการเสร็จสิ้นลง(ตามวันที่ในใบManifest) โดยเมื่อทราบ
น้ําหนักในใบManifest ในแตละเที่ยวการขนกากอุตสาหกรรม
แลว จะมีการสรุปรวบรวมน้ําหนักกากฯที่รับกําจัดทั้งหมดของ
ลู กค า ในแต ล ะราย(ในใบManifestหลายๆใบรวมกั น ภายใน
เดือนที่รับกําจัด) แลวจึงทําการแจงสรุปจํานวนน้ําหนักที่ทาง
บริษัทไดรับใหลูกคาทราบเพื่อตรวจสอบยื่นยันยอดซึ่งกันและ
กัน จากนั้นลูกคาจะออกใบสั่งซื้อ(PO) ระบุจํานวนน้ําหนักที่
สงกําจัดกับทางบริษัทของเดือนนั้นๆ สวนราคาคาบริการทาง
บริษัทกับลูกคาไดมีการตกลงเงื่อนไขดานราคาและเงื่อนไข
การรับชําระเงิน และมีการลงนามรวมกันในเอกสารใบเสนอ
ราคา/สัญญาไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
จากนั้นบริษัทจึงออกใบวางบิล(Invoice) เพื่อไปวางบิล
ตามกําหนดวันรับวางบิลของลูกคา และไดรับชําระคาบริการ
เมื่อถึงกําหนดวันจายชําระคาบริการของลูกคา ซึ่งตามขั้นตอน
และระยะเวลาการเก็บหนี้โดยปกติ ถัวเฉลี่ยจะอยูระหวาง 90120 วันโดยประมาณนับจากวันใหบริการ
ดังนั้นบริษัทจึงไมสามารถที่จะออกใบแจงหนี้ไดทันทีที่
การใหบริการเสร็จสิ้น เนื่องจากโดยวิธีปฏิบัติจะเปนการสรุป
รวบรวมน้ําหนักในใบManifest หลายๆใบรวมกัน ที่มีการ
ใหบริการในชวงระยะเวลา 1 สัปดาหหรือ 10 วันหรือ 15 วัน
หรือ 1 เดือนตามแตขอตกลงกับทางลูกคา แลวจึงออกใบวาง
บิลเพียงชุดเดียว และถากรณีมีปญหาลูกคาบิดพลิ้วไมยอมจาย
ชําระใบ Manifest ถือเปนเอกสารที่สามารถฟองรองในศาลได
โดยที่ผานมาบริษัทยังไมเคยประสบปญหาในการรับชําระเงิน
จากลูกคาเนื่องจากกรณีนี้
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ขอ
2.

ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท

ประเด็น
จากการตรวจสอบพบว า สิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง โปรแกรม Waste
Management System (ระบบปฏิบัติการของบริษัท) และการกําหนดการ
ใช ง านแยกตามความรั บผิ ด ชอบของพนักงานแต ละแผนก ไม เ ปน ไป
ตามที่ระบุในนโยบายที่ระบุไว

ความเห็น
บริษัทรับทราบถึงขอบกพรองในเรื่องสิทธิในการเขาถึง
โปรแกรมแลว และไดทําการปรับปรุงแกไขใหมีความรัดกุม
และเขมงวดมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่งาน
ของผูใชในแตละหนาที่ ซึ่งบริษัทไดปรับปรุงเรียบรอยแลวใน
ไตรมาส 1/2555

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี บริษัทควรกําหนดสิทธิใน
การเขาถึงโปรแกรมใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่งานที่ทํา และควร
สอบทานอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสอบทาน
การทํางานไดอยางเหมาะสม และไมมีการเขาถึงหรือแกไขขอมูลโดยผูที่
ไมไดรับอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในป 2554 โดยเปนการจางเพียงครั้งเดียวเพื่อทําหนาที่
ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดจัดทํารายงาน
สรุปผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 โดยประเมินเปรียบเทียบกับ
แนวทางการควบคุมภายในภายใตองคประกอบที่มีนัยสําคัญตอความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ขององคกร ตามแนวคิดของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อศึกษารูปแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย The U.S. Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) และ SEC
(US) กําหนด ซึ่งสรุปไดวา บริษัทมีกระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ ใหบริษัทนําไปพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อใหระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความรัดกุมหรือ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น คือ





ขอเสนอแนะที่สําคัญ
ควรกําหนดใหมีผูตรวจสอบและลงนามในสรุปผลการวิเคราะห 
ของเสียจากแทงค และแผนเผากาก เพื่อใหมั่นใจในประสิทธิผล
ของการควบคุมที่กําหนด
ควรจัดทําทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณทั้งหมด เพื่อใชในการ 
ควบคุมดูแลทรัพยสิน
ควรบันทึกอะไหลที่ซื้อเปนทรัพยสิน เมื่อมีการเบิกใชจึงตัดเปน 
คาใชจาย

การดําเนินการ
มีการกําหนดใหผูมีอํานาจตรวจสอบและลงนามในแผนเผากาก
เรียบรอยแลว
มีการจัดทําทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณทั้งหมดที่อยูในความ
รับผิดชอบของหองปฏิบัติการเรียบรอยแลว
การซื้ อ อะไหล จ ะบั น ทึ ก เป น ค า ใช จ า ยทั น ที และจะบั น ทึ ก
ปรับปรุงเปนทรัพยสิน เมื่อมีการตรวจนับ

และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบตามแนวทางการดําเนินการ
ดังกลาว โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในตรวจติดตามผลและใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวเปนกิจกรรมใน
การตรวจสอบภายในตอไป ซึ่งฝายตรวจสอบไดนําขอสังเกตและขอเสนอแนะแจงใหหนวยงานดังกลาวทราบเพื่อนําไปปฏิบัติ
ตออยางเครงครัดแลว และเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ฝายตรวจสอบภายในไดรายงานผลการเขาตรวจฝายหองปฏิบัติการ
วิเคราะหของบริษัท ตามแผนงานการตรวจสอบภายใน 2555 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีระบบการควบคุมภายในอยางเพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท ซึ่งพบวาไมมีประเด็นใดที่มีความเสี่ยงที่จะกระทบตอการดําเนินงาน
สวนที่ 2 หนาที่ 77

