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10.

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง, ที 2/2556 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึง มีคณะกรรมการตรวจสอบครบ
ทั ,งสามท่านเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการได้ พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการ
สอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริหารในด้ านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1) องค์กรและสภาพแวดล้ อม
2) การบริหารความเสียง
3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
4) ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล
5) ระบบการติดตาม
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที
เพีย งพอและสอดคล้ อ งกับแบบประเมิน การควบคุม ภายในของสํ า นักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในทีเกียวกับเรื องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และบุคคลที เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวนั ,น (ตามข้ อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุม
ภายใน) บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีรัดกุมและเพียงพอ รวมทัง, ยังได้ มีการจัดจ้ างบริ ษัทอิสระจากภายนอก เพือทํา
หน้ า ทีใ นการสํ ารวจและประเมิน ระบบควบคุ มภายในของบริ ษัท พร้ อมทัง, รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียดเกียวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยู่ในเอกสารแนบ 2
ทั ,งนี , ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้ เข้ าตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยสํ าหรั บปี สิน, สุดวันที 31 ธันวาคม 2555 พร้ อมทัง, ทํ าการศึกษาและประเมินประสิท ธิภาพระบบการควบคุมภายใน
ทางการบัญชีของบริ ษัทตามทีเห็นว่าจํ าเป็ น เพือประโยชน์ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ รัดกุม และ
เหมาะสม รวมทั ,งตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพือแสดงว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทโดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตจากการสอบทาน
บัญชีของบริษัท พร้ อมข้ อเสนอแนะเพือให้ บริษัทพิจารณา โดยสามารถสรุปเป็ นรายละเอียด พร้ อมทั ,งความเห็นของผู้บริ หาร
ของบริษัทได้ ดงั นี ,
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของฝ่ ายบริ หาร
1.จากการสอบทานในรายงานแยกอายุหนี ,สําหรับเดือนกันยายนของ บริ ษัท ได้ มี ก ารแก้ ไขเรี ย บร้ อยแล้ ว ตัง, แต่ วัน ที 1
บริ ษัท (สาขารามคําแหง 40) พบว่าบริ ษัทควรมี การสอบทาน ตุลาคม 2555 โดยนับวันคงค้ างของหนีจ, ากวันที
รายงานแยกอายุหนี , โดยการนับวันคงค้ างของหนี ,ควรเริมนับจาก ครบกําหนด
วันทีทีครบกํ าหนดชํ าระหนี จ, นถึง ณ วันทีจัดทํารายงานแยกอายุ
หนีแ, ล้ วนําเสนอในรู ปแบบของรายงานทีแยกตามช่วงของวัน ซึง
จะช่วยให้ ผ้ ูบริ หารทราบถึงสถานะของลูกหนีแ, ละดําเนินนโยบาย
การจัดเก็บหนี ก, ับลูกหนี แ, ต่ ละรายได้ อย่างเหมาะสมรวมถึงการ
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ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
พิจารณาตั ,งสํารองสําหรับลูกหนี ,ทีคาดว่าจะไม่ได้ รับชําระด้ วย
2.จากการสอบทานการตั ,งสํารองเผือหนีส, งสัยจะสูญพบว่าบริษัทจะ
พิจารณาตัง, สํา รองเผื อหนีส, งสัยจะสูญจากรายงานแยกอายุห นี ,
โดยจะตัง, สํ ารองเผื อหนี ส, งสัย จะสูญสํ า หรั บยอดหนี ค, งค้ างเกิ น
กําหนดชําระมากกว่า 6 เดือนเป็ นต้ นไป แต่ไม่ได้ มีการพิจารณาตัง,
สํ า รองเผื อ หนี ส, งสัย จะสู ญ เพิ ม เติ ม เป็ นกรณี พิ เศษในส่ วนของ
ลูกหนี ,บางรายทีค้างเกินกําหนดชําระน้ อยกว่า 6 เดือน ซึง คาดว่า
จะมีปัญหาในการเรี ยกเก็บหรื ออาจเรี ยกชําระคืนได้ ไม่ครบ จึงควร
มีการรกําหนดนโยบายในการพิจารณาตัง, สํารองเผือหนี ,สงสัยจะ
สูญสําหรับลูกหนี ,การค้ าแต่ละรายทีคาดว่าจะมีปัญหาในการเรี ยก
ชําระหนี ,หรื ออาจเรี ยกชําระคืนได้ ไม่ครบเพือเร่ งรัดติดตามหนี ,และ
เป็ นแนวทางในการพิจารณาอนุมตั ิการขายสําหรับลูกหนี ,รายนั ,นๆ
และควรจัดทํารายงานการติดตามหนี ,และลงนามเป็ นหลักฐานเพือ
แสดงว่าได้ มีการติดตามสอบทานแล้ ว
3.บริษัทไม่มีการจัดทํารายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกับ
บัญชีแยกประเภททัว ไปสําหรับบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรั พ ย์ ซึ ง บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า รายงานกระทบยอดบัญ ชี เ งิ น ฝาก
ธนาคารกับยอดคงเหลื อในบัญชีแยกประเภททัวไปสําหรับบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์อย่างสมําเสมอโดยผู้มีอํานาจ
4.จากการสอบทานใบสํ าคัญจ่า ยเพือ เบิกเงิ นสดย่อ ยบางรายการ
พบว่ามี ใ บสํา คัญจ่ ายเพื อ เบิก เงินสดย่ อยที ไ ม่ มีล ายเซ็ นของผู้มี
อํานาจอนุมัติการจ่าย และไม่มีเอกสารประกอบการเบิกเงินสด
ย่อย ซึง อาจทําให้ ขาดการตรวจสอบความเป็ นจริ งของรายการและ
ความครบถ้ วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทีเหมาะสม

5.จากการกระทบยอดคงเหลื อ ของสิ น ค้ าคงเหลื อ ณ วัน ที 30
กันยายน 2555 ตามบัตรคุมสินค้ า (Stock Card) ในระบบ CSmile และบัญ ชี แ ยกประเภทพบว่ ามี ผ ลแตกต่ า ง จํ า นวน
394,333.21 บาท ซึง บริษัทไม่สามารถหาสาเหตุของผลแตกต่างได้
ทัง, นีบ, ริ ษัทควรติดตามหาสาเหตุข้อผิดพลาดและแก้ ไ ขทันทีเพือ
หลีกเลียงปั ญหาทีอาจเกิดขึ ,นจากผลสะสมของยอดแตกต่างทีเพิม
มากขึ ,น ซึง จะส่งผลทําให้ บริษัทต้ องใช้ เวลามากในการติดตามหา
สาเหตุ แ ละแก้ ไ ขในภายหลัง และควรทํ า รายงานกระทบยอด
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ความเห็นของฝ่ ายบริ หาร
ปั จจุบนั บริษัทได้ มีการจัดประชุมการพิจารณาการ
ตัง, ค่ า เผื อ หนี ส, งสั ย จะสูญ โดยเริ ม ตั ง, แต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2555 และบริ ษัทมีแผนกเร่ งรัดหนี ,สิน
ในการสํารวจและวิเคราะห์หนี ,ของลูกหนี ,การค้ า

ปั จจุบนั บริษัทได้ มีการจัดทํากระทบยอดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) ประเภทออม
ทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ ม ตัง, แต่เดื อนธันวาคม
2555
ทางฝ่ ายบริหารได้ สงั การแนบเอกสารประกอบการ
จ่ายเงินสดย่อยโดยต้ องได้ รับการอนุมัติการจ่าย
ทัง, นี ใ, ห้ มี ผ ลทางปฏิบัติตัง, แต่เดื อนตุลาคม 2555
เป็ นต้ นไป รวมทั ง, บริ ษั ท ได้ ให้ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในอิสระเข้ าทําการตรวจสอบการปฏิบตั ิว่ามี
ลายเซ็ น ถู ก ต้ องครบถ้ ว น (ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําครัง, ที 3/2555)
บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขแล้ วตั ,งแต่เดือนตุลาคม
2555 เป็ นต้ นไป ซึง ปั จจุบนั ระบบยอดคงเหลือของ
บัตรคุมสินค้ า (Stock Card) ได้ ตรงกับระบบ CSmile
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ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวเป็ นประจําทุกเดือน
6.จากการสอบทานพบว่ า ใบสํ า คัญ ทัว ไปบางรายการของสาขา
รามคํ าแหง 40 ไม่ได้ มีการระบุคําอธิบายรายการปรับปรุงบัญชีที
ชัดเจนถึงลักษณะของรายการที เกิดขึน, ซึงอาจทําให้ ยากแก่การ
สืบค้ นถึงลักษณะของรายการทีเกิดขึ ,นในเวลาต่อมา
7.จากการสอบทานรายการบางรายการ เอกสารประกอบต้ นฉบับ
บางรายการสู ญ หาย ซึง บริ ษั ท ควรเก็ บ รั ก ษาต้ น ฉบับ เอกสาร
ประกอบรายการไว้ กับใบสําคัญทีเกียวข้ องเพือประโยชน์ทางภาษี
ในการคํานวณภาษีนิติบคุ คลและลดข้ อโต้ แย้ งกับกรมสรรพากร

ความเห็นของฝ่ ายบริ หาร
บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขแล้ วตั ,งแต่เดือนตุลาคม
2555 เป็ นต้ นไป โดยมีการระบุคําอธิบายให้ เข้ าใจ
ง่ายและชัดเจนในใบสําคัญทัว ไป
บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขแล้ วตั ,งแต่เดือนตุลาคม
2555 เป็ นต้ นไป ซึ ง ปั จจุ บั น บริ ษั ท มี ต้ นฉบั บ
เอกสารในใบสําคัญครบถ้ วน

นอกจากนี , บริษัทได้ แต่งตั ,งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล จํากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ซึงเป็ นบริษัทอิสระจาก
ภายนอก ทําหน้ าทีตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริ ษัท โดยได้ จัดทํารายงานการตรวจติดตามข้ อสังเกต
จากการตรวจสอบการควบคุมภายใน (“รายงานประเมินระบบควบคุมภายใน”) ลงวันที 18 มีนาคม 2556 ซึง มีความเห็นว่า
ระบบควบคุมภายในของบริษทั มีความพอเพียงและเหมาะสมแล้ ว
ทั ,งนี , ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง, ที 1/2556 เมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 และครัง, ที 2/2556 เมือวันที 18
มีนาคม 2556 ได้ รับทราบประเด็นพิจารณาเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเรี ยบร้ อยแล้ ว
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