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10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง
สามทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
การสอบถามขอมูลจากฝายบริหารในดานตางๆ 5 สวน คือ
1) สภาพแวดลอมการควบคุม
2) ระบบการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
3) กิจการการควบคุมดานการบริหารจัดการและกิจการควบคุมวงจรธุรกิจที่สําคัญ
4) ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองคกร
5) การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกสวนมีการปฏิบัติ
ตามอยางมีประสิทธิผล โดยไดปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินประจําปของบริษัทตามที่ควรอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง
ถูกตองครบถ ว น เพีย งพอ และทั นเวลา มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี การปรับ ปรุง แกไ ขให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคที่
กํ า หนดไว แ ละสอดคล อ งกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง นี้ ไม พ บประเด็ น ป ญ หาหรื อ ข อ บกพร อ งที่ เ ป น
สาระสําคัญซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของบริษัทแตประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในใน
เรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว โดย
สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ ทั้งนี้ กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะ
กํากับเรื่องการเปนองคกรที่มีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใหมากขึ้นดวย
บริษัทไดจัดใหมีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผูบริหารไดสนับสนุนใหตระหนัก
ถึงความจําเปนในการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน
รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอยางเปน
ลายลักษณอักษร อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมตางๆ ให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบวามีขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญตอระบบการควบคุมภายในแตประการใด สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็นวา บริษัท
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกันโดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในปรากฏอยูในเอกสารแนบ 2
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทในป 2554และป
2555 โดยบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดเขาตรวจสอบฝายบัญชีของบริษัทในเรื่องการปดบัญชี การ
จัดทํางบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เพื่อใหทันตอความตองการใชขอมูลและสามารถเผยแพรไดทันภายใน
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ระยะเวลาที่กําหนด นอกจากนี้ ในการตรวจสอบบัญชีผูสอบบัญชีไดพิจารณาเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการ
จัดทํารายงานทางการเงินเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อหาขอสรุปในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 บริษัท บีพี
อาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลววาไมมีขอสังเกตจากการตรวจสอบ
บัญชีสําหรับป 2555

ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัทไดวาจางบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท เพื่อทําการประเมินระบบควบคุมภายในของกลุมบริษัทสําหรับป 2554 และตอมาในเดือน
ธันวาคม 2554 บริษัทไดมีการวาจางบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค จํากัด เพื่อติดตามผลความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของกลุมบริษัทป 2554 และตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําป 2555 โดยรายงานประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในสําหรับป 2555 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เปนที่เรียบรอย
ทั้งนี้ ตามรายงานการติดตามผลความเพียงพอระบบควบคุมภายในสําหรับป 2555 ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งจัดทําโดยบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค จํากัด
ในฐานะผูตรวจสอบภายในของบริษัท ไดติดตามการดําเนินการปรับปรุงและ/หรือ แกไขระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ตามประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในไดรายงานไวในรายการตรวจสอบไตรมาสที่ 1-4 ป2555 ซึ่งประกอบดวย (การตรวจสอบ
ระบบงานขายและลูกหนี้ (ไตรมาสที่1ป2555) ระบบงานคลังสินคา(ไตรมาสที่2ป2555) ระบบงานโครงการและบริการ
(ไตรมาสที่3 ป 2555) ระบบงานจัดซื้อ จัดจางและจายชําระเงิน (ไตรมาสที่4 ป 2555) (จากรายงานการตรวจสอบไตรมาส
ที่ 2/2555 และไดรายงานติดตามผลตามรายงานการติดตามผลความเพียงพอระบบควบคุมภายใน สําหรับไตรมาสที่
2/2555และสําหรับป 2555 ซึ่งจากรายงานการติดตามผลความเพียงพอระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัท
เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย สําหรับป 2555 ผูตรวจสอบภายในพบวา บริษัทและบริษัท เออรวิง คอร
ปอเรชั่น จํากัด ยังคงปฏิบัติตามคูมือระบบงานตางๆโดยบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญอยางเพียงพอ
เปนไปตามแนวทางหลักการควบคุมภายในที่ดีของ COSO พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขขอสังเกตตางๆให
ปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดตามคูมือปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่องโดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับ
ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตจากการประเมินระบบควบคุมภายในของระบบตางๆของบริษัทและบริษัท เออร
วิง คอรปอเรชั่น จํากัด สําหรับป 2555 ดังนี้
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ระบบงานรายไดและรับชําระเงิน
(1) การอนุมัติใบเสนอราคา (Quotation) (บางสวน) ไมเปนไปตามคูมือปฎิบัติงาน
อํานาจการอนุมัติใบเสนอราคาในคูมือปฎิบัติงาน แบงเปน 2 ระดับไดแก 1)ไมเกิน 300,000 บาท อนุมัติโดย
Internal Sale และเกิน 300,000 บาท อนุมัติโดย ผูจัดการทั่วไป ในขณะที่รายการเอกสารที่เลือกตรวจสอบมีการ

สวนที่ 2.10 หนา 2

บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

อนุมัติโดย 3 ระดับ ไดแก ผูจัดการทั่วไป, ผูจัดการฝายขาย และผูจัดการแผนกขาย และพบวารายการขายที่เกิน
300,000 บาทนั้นอนุมัติโดยผูจัดการแผนกขาย
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
การอนุมัติใบเสนอราคากอนจัดสงใหลูกคา บริษัทควรใหผูมีอํานาจอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดไวเปนผูอนุมัติใบ
เสนอราคา และปรับปรุงคูมือในสวนที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
ความเห็นฝายบริหาร
ปจจุบันทางบริษัทไดทําหนังสือขออนุมัติจากกรรมการผูจัดการ ในการปรับปรุงระดับวงเงิน และอํานาจอนุมัติใบ
เสนอราคา (Quotation) ซึ่งจะนําไปปรับปรุงในคูมอื การปฎิบัติงานใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2556
(2) การรับชําระเงินจากลูกคา (บางสวน) เกินกวาวันกําหนดชําระเงิน
บริษัทไดรับชําระเงินจากลูกคา(บางสวน)เกินวันกําหนดชําระเงิน
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรนําขอมูลลูกคา เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติการขาย และการใหระยะเวลาเครดิตเทอมอยาง
ระมัดระวังสําหรับลูกคาดังกลาว เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการรับชําระเงินจากลูกคา
ความเห็นฝายบริหาร
รายการที่ตรวจพบเปนหนวยงานราชการซึ่งขั้นตอนการพิจารณาการเบิกจายเงินใหกับบริษัทมีระยะเวลาที่นาน
อยางไรก็ตามจากประวัติการรับชําระเงินของหนวยงานราชการ ไมไดสรางความเสียหายใหกับบริษัทในการไมไดรับ
ชําระเงินแตอยางใด นอกจากนี้ ทางบริษัทยังกําหนดใหมีการสอบทานรายงานแยกอายุลูกหนี้ (Aging Report) โดย
ผูบริหาร เพื่อรับทราบสาเหตุและหาแนวทางการติดตามหนี้อยางสม่ําเสมอ
(3) การเบิกสินคากอนออกใบสั่งจายงานเพื่อขาย
บริษัทจัดทําใบเบิกสินคากอนการออกใบสั่งจายงานเพื่อขาย
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
แผนกปฎิบัติการควรไดรับใบสั่งจายงานจากแผนกขาย(อนุมัติการขาย/บริการ) กอนการเบิกจานสินคา หากกรณี
เงื่อนไขการขายและใหบริการใดๆแตกตางกับหลักการปฎิบัติปกติโดยทั่วไป บริษัทควรจัดใหมีระเบียบงาน หรือ
อํานาจอนุมัติสนับสนุนใหชัดเจน พรอมทั้งปรับปรุงคูมือปฎิบัติงานใหสอดคลองกัน
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ความเห็นฝายบริหาร
รายการที่ตรวจพบ เปนงานโครงการบริการติดตั้งที่บริษัทกําหนดขอตกลงกับลูกคาในการเขาบริการติดตั้งใหครบ
จํานวนสาขาของลูกคากอน และจึงออกใบแจงหนี้ ซึ่งจากประเด็นดังกลาวบริษัทจะกําหนดใหมีการทําหนังสือขอ
อนุมัติเงื่อนไขขอตกลงกอนเขาดําเนินการในลักษณะดังกลาวตอไป
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล -ระบบงานรายไดและรับชําระเงิน
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ ยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานรายไดและรับชําระเงินมีความเสี่ยงระดับต่ํา
ระบบงานคลังสินคา
(4) ใบเบิกและใบรับสินคาขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ใบเบิกและใบรับสินคาขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริ ษัท ควรกํ า หนดให ผูมี ห น า ที่ ป ฎิ บัติ ง านลงวัน ที่ทุ ก ครั้ง เมื่ อ ปฎิบั ติง านเรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อ ใหเ ปน ไปตามคู มื อ
ปฎิบัติงาน
ความเห็นฝายบริหาร
ทางบริษัทไดจัดประชุมกําหนดใหผูเซ็นลงนามเอกสาร ลงวันที่กํากับอยางสม่ําเสมอตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
แลว
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบงานคลังสินคา
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานคลังสินคามีความเสี่ยงระดับต่ํา
ระบบงานโครงการและบริการ
(5) วันที่เบิกสินคาในใบเบิกสินคา เปนวันที่หลังเขาทํางานบริการใหแกลูกคา
วันที่เบิกสินคาในใบเบิกสินคาเปนวันที่หลังเขาทํางานบริการใหแกลูกคา
ระดับความเสี่ยง – สูง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทําใบเบิกสินคาเพื่อบันทึกรายการเบิกสินคาในระบบสินคาคงเหลือตามวันที่สงมอบสินคาใหแกลูกคา
เนื่องจากวันที่สงมอบสินคาใหแกลูกคาเปนวันที่ที่เราโอนกรรมสิทธิในสินคาและใหบริการลูกคาเรียบรอยแลว
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ความเห็นฝายบริหาร
ดวยเหตุผลจําเปนในการบริการไดทันตอความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทจัดใหมีอะไหลสําหรับบริการใหกับ
ลูกคาเก็บไวในรถบริการ ดังนั้นเมื่อมีลูกคาแจงใหเขาบริการ ชางเทคนิคจะนําอะไหลในรถบริการไปใชในการบริการ
ลูกคาไปกอน ซึ่งบริษัทไดกําหนดขั้นตอนการทํางานใหบันทึกรายการเบิกสินคา ในระบบสืนคาคงเหลือตามวันที่นํา
อะไหลไปใชบริการใหแกลูกคาไวอยูแลว แตพบวา รายการที่ตรวจพบนั้นเปนความผิดพลาดเฉพาะบุคคล ซึ่งบริษัท
ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อทําความเขาใจในขั้นตอนการปฎิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2555 แลว (แต Service
Request ที่ตรวจพบตามขอสังเกตนั้นเปนของเดือนตุลาคม 2555)
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบงานโครงการ และบริการ
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานโครงการและบริการมีความเสี่ยงระดับต่ํา
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ระบบงานรายไดและรับชําระเงิน
(6) การรับชําระเงินจากลูกคา (บางสวน) เกินกวาวันกําหนดชําระเงิน
บริษัทไดรับชําระเงินจากลูกคาเกินวันกําหนดชําระเงินและมีลูกคาบางรายที่บริษัทยังไมไดรับชําระเงินจากลูกคา
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรนําขอมูลลูกคา เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติการขาย และการใหระยะเวลาเครดิตเทอมอยาง
ระมัดระวังสําหรับลูกคาดังกลาว เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการรับชําระเงินจากลูกคา แผนกการเงินควรติดตาม
การเก็บชําระเงินจากลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทไดรับชําระเงินตรงตามกําหนดชําระเงินที่บริษัทใหแกลูกคา
ความเห็นฝายบริหาร
รายการที่ตรวจพบเปนหนวยงานราชการซึ่งขั้นตอนการพิจารณาการเบิกจายเงินใหกับบริษัทมีระยะเวลาที่นาน
อยางไรก็ตามจากประวัติการรับชําระเงินของหนวยราชการ ไมไดสรางความเสียหายใหกับบริษัทในการไมไดรับ
ชําระเงินแตอยางใด นอกจากนี้ทางบริษัทยังกําหนดใหมีสอบทานรายงานแยกอายุลูกหนี้ (Aging Report) โดย
ผูบริหาร เพื่อรับทราบสาเหตุและหาแนวทางการติดตามหนี้อยางสม่ําเสมอ
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบรายไดและรับชําระเงิน
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบรายไดและรับชําระเงินมีความเสี่ยงระดับต่ํา
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ระบบงานสินคาคงเหลือ
(7) ใบเบิกและใบรับสินคา (บางสวน) ขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ใบเบิกและใบรับสินคา (บางสวน) ขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรกํ า หนดให ผูมี ห น า ที่ ป ฎิ บัติ ง านลงวัน ที่ ทุ ก ครั้ง เมื่ อ ปฎิบั ติง านเรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อ ใหเ ปน ไปตามคู มื อ
ปฎิบัติงาน
ความเห็นฝายบริหาร
ทางบริษัทไดจัดประชุมกําหนดใหผูเซ็นลงนามเอกสาร ลงวันที่กํากับอยางสม่ําเสมอตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
แลว (ซึ่งปจจุบันไมมีประเด็นนี้แลว)
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบงานคลังสินคา
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานคลังสินคามีความเสี่ยงระดับต่ํา
หมายเหตุ – ระดับความเสี่ยง คือ
ระดับ 1. ความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ไมมีระบบการควบคุมภายในตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน และ
ติดตามผลความคืบหนาอยางใกลชิด
ระดับ 2. ความเสี่ยงสูง หมายถึง มีระบบการควบคุมภายในที่ยังไมดีเพียงพอ ตองปรับปรุงตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข และติดตามผลความคืบหนาอยางใกลชิด
ระดับ 3. ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีระบบการควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองอยูบางควร
ดําเนินการปรับปรุงแกไข และติดตามผลความคืบหนาอยางสม่ําเสมอ
ระดับ 4. ความเสี่ยงต่ํา หมายถึง มีระบบการควบคุมภายในที่ดีควรติดตามผลความคืบหนาเปนครั้งคราว
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