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10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบ
ทั้งสามทาน 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 ะบบการควบคุม 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
บริษัท ไดจัดใหมีการจั ด การบริห ารงานและระบบการควบคุม ภายในที่ดีเ พี ย งพอ โดยผูบ ริห ารไดสนับสนุน ให
ตระหนักถึงความจําเปนในการควบคุมภายใน โดยจัดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน รวมทั้งไดกําหนดระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสม
อยางเปนลายลักษณอักษร อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีสวนตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน 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
สวนที่ 2.10 หนา 1
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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
อนุมัติโดย 3 ระดับ ไดแก ผูจัดการทั่วไป, ผูจัดการฝายขาย และผูจัดการแผนกขาย และพบวารายการขายที่เกิน
300,000 บาทนั้นอนุมัติโดยผูจัดการแผนกขาย
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
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ขอเสนอแนะ
การอนุมัติใบเสนอราคากอนจัดสงใหลูกคา บริษัทควรใหผูมีอํานาจอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดไวเปนผูอนุมัติใบ
เสนอราคา และปรับปรุงคูมือในสวนที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน
ความเห็นฝายบริหาร
ปจจุบันทางบริษัทไดทําหนังสือขออนุมัติจากกรรมการผูจัดการ ในการปรับปรุงระดับวงเงิน และอํานาจอนุมัติใบ
เสนอราคา (Quotation) ซึ่งจะนําไปปรับปรุงในคูมือการปฎิบัติงานใหแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 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
ความเห็นฝายบริหาร
รายการที่ตรวจพบ เปนงานโครงการบริการติดตั้งที่บริษัทกําหนดขอตกลงกับลูกคาในการเขาบริการติดตั้งใหครบ
จํานวนสาขาของลูกคากอน และจึงออกใบแจงหนี้ ซึ่งจากประเด็นดังกลาวบริษัทจะกําหนดใหมีการทําหนังสือขอ
อนุมัติเงื่อนไขขอตกลงกอนเขาดําเนินการในลักษณะดังกลาวตอไป
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สรุปผลประเมินจากการติดตามผล -ระบบงานรายไดและรับชําระเงิน
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ ยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานรายไดและรับชําระเงินมีความเสี่ยงระดับต่ํา
ระบบงานคลังสินคา
(4) ใบเบิกและใบรับสินคาขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ใบเบิกและใบรับสินคาขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรกํา หนดให ผูมี ห นา ที่ป ฎิบั ติง านลงวั น ที่ ทุก ครั้ง เมื่ อ ปฎิ บั ติ ง านเรียบร อ ยแลว เพื่ อ ให เ ป น ไปตามคูมื อ
ปฎิบัติงาน
ความเห็นฝายบริหาร
ทางบริษัทไดจัดประชุมกําหนดใหผูเซ็นลงนามเอกสาร ลงวันที่กํากับอยางสม่ําเสมอตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
แลว
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบงานคลังสินคา
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานคลังสินคามีความเสี่ยงระดับต่ํา
ระบบงานโครงการและบริการ
(5) วันที่เบิกสินคาในใบเบิกสินคา เปนวันที่หลังเขาทํางานบริการใหแกลูกคา
วันที่เบิกสินคาในใบเบิกสินคาเปนวันที่หลังเขาทํางานบริการใหแกลูกคา
ระดับความเสี่ยง – สูง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทําใบเบิกสินคาเพื่อบันทึกรายการเบิกสินคาในระบบสินคาคงเหลือตามวันที่สงมอบสินคาใหแกลูกคา
เนื่องจากวันที่สงมอบสินคาใหแกลูกคาเปนวันที่ที่เราโอนกรรมสิทธิในสินคาและใหบริการลูกคาเรียบรอยแลว
ความเห็นฝายบริหาร
ดวยเหตุผลจําเปนในการบริการไดทันตอความตองการของลูกคา ทําใหบริษัทจัดใหมีอะไหลสําหรับบริการใหกับ
ลูกคาเก็บไวในรถบริการ ดังนั้นเมื่อมีลูกคาแจงใหเขาบริการ ชางเทคนิคจะนําอะไหลในรถบริการไปใชในการบริการ
ลูกคาไปกอน ซึ่งบริษัทไดกําหนดขั้นตอนการทํางานใหบันทึกรายการเบิกสินคา ในระบบสืนคาคงเหลือตามวันที่นํา
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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

ระบบงานสินคาคงเหลือ
(7) ใบเบิกและใบรับสินคา (บางสวน) ขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
ใบเบิกและใบรับสินคา (บางสวน) ขาดวันที่ของผูมีอํานาจอนุมัติ
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ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริ ษั ท ควรกํา หนดให ผูมี ห นา ที่ป ฎิบั ติง านลงวั น ที่ ทุก ครั้ง เมื่ อ ปฎิ บั ติ ง านเรียบร อ ยแลว เพื่ อ ให เ ป น ไปตามคูมื อ
ปฎิบัติงาน
ความเห็นฝายบริหาร
ทางบริษัทไดจัดประชุมกําหนดใหผูเซ็นลงนามเอกสาร ลงวันที่กํากับอยางสม่ําเสมอตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2555
แลว (ซึ่งปจจุบันไมมีประเด็นนี้แลว)
สรุปผลประเมินจากการติดตามผล - ระบบงานคลังสินคา
บริษัทมีการควบคุมภายในสวนที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอยกเวนธุรกรรมบางสวนดังกลาวขางตนและไดสรุป
ระบบงานคลังสินคามีความเสี่ยงระดับต่ํา
สําหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจํางวด 3 เดือนแรก ป 2556 โดยบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค
จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผูตรวจสอบภายในได
เขาตรวจสอบระบบงานโครงการและบริการ ของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งผลของการตรวจสอบ
พบวาระบบควบคุมภายในของระบบงานโครงการและบริการ โดยรวมของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ยังคงมีความเพียงพอและปฎิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และคูมือการปฎิบัติงานของบริษัท ทั้งในเรื่องการลงนามอนุมัติใน
เอกสารตามขั้นตอนจากผูมีอํานาจอนุมัติอยางครบถวน ยกเวนมีขอสังเกตบางสวนจากการตรวจสอบดังนี้
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

Update ขอมูลงวด 3 เดือนแรก ป 2556

ระบบงานโครงการและบริการ
ขาดรูปแบบเอกสารการขออนุมัติสําหรับงาน FOC (Free of charge) ซึ่งเปนงานที่บริษัทใหบริการแกลูกคาที่อยูใน
ระหวางสัญญาบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance “PM”) หรืองานใหบริการแกลูกคาที่อยูในชวง
ระยะเวลารับประกัน โดยที่บริษัทไมไดคิดคาใชจายเพิ่มเติมแกลูกคา
การขออนุมัติการปฎิบัติงาน FOC (Free of charge) ผูมีอํานาจอนุมัติจะเซ็นชื่อลงในใบสั่งขาย (Sale order form)
โดยไมไดมีการจัดทําเอกสารการขออนุมัติแยกตางหากอยางเปนลายลักษณอักษร หรือมีชองในใบสั่งขายระบุวา
เปนงาน FOC (Free of charge) และมีชองผูมีอํานาจอนุมัติเซ็นชื่อ
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทําแบบฟอรมการขออนุมัติการปฎิบัติงาน FOC (Free of charge) หรือ เพิ่มรายการในใบสั่งขาย
เพื่อใหผูขออนุมัติสามารถเลือกชอง FOC และสงฟอรมหรือใบสั่งขายใหผูมีอํานาจพิจารณาเซ็นชื่อได
ความเห็นฝายบริหาร
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บริษัทจะดําเนินการเพิ่มรายการขออนุมัติ FOC (Free of charge) ในเอกสารใบสั่งขาย (Sale order form) พรอม
ทั้งชองผูลงนามอนุมัติ FOC (Free of charge) อยางชัดเจนใหแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2556
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ระบบงานโครงการและบริการ
ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of charge) ระบุรายละเอียดไมครบถวน
การระบุรายละเอียดสินคาและปริมาณในเอกสาร “ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of
charge)” ไมครบถวน ไดแก ISR#2556/02/134 และไมมีการระบุประเภทของการใหบริการ/ลักษณะการใหบริการ
ในเอกสาร “ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of charge)” ไดแก ISR#2556/01/0144,
ISR#2556/01/0207, ISR#2556/02/0174, ISR#2556/03/0162, ISR#2556/03/082
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
ผูจัดทําเอกสาร “ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of charge)” ควรระบุรายละเอียดสินคา
ปริมาณ และประเภทของการใหบริการ/ลักษณะการบริการใหครบถวน ชัดเจน
ความเห็นฝายบริหาร
เอกสาร “ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of charge)” ตามขอสังเกตขางตนเปนการอนุมัติ
เนื่องจากเปนไปตามขอตกลงของการรับประกันการติดตั้งระบบ และเงื่อนไขของสัญญาบํารุงรักษาเชิงปองกัน
(Preventive Maintenance “PM”) ทั้ง 6 รายการ ซึ่งไดระบุเหตุผลในการอนุมัติไวในแบบฟอรมอยางครบถวนแลว
อยางไรก็ตามในสวนของการระบุรายละเอียดสินคาและปริมาณ รวมทั้งการระบุประเภทของการใหบริการ/ลักษณะ
การใหบริการในเอกสาร “ใบขออนุมัติฟรี หรือ ใบคําขออนุมัติงาน FOC (Free of charge)” นั้น ทางบริษัทจะนํามา
ปรับปรุงเพิ่มในแบบฟอรมใหแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2556
สําหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจํางวด 6 เดือนแรก ป 2556 โดยบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค
จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ผูตรวจสอบภายในได
เขาตรวจสอบระบบงานจัดซื้อและจายชําระเงิน ของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งผลของการตรวจสอบ
พบวาระบบควบคุมภายในของระบบงานจัดซื้อและจายชําระเงิน โดยรวมของบริษัทและบริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ยังคงมีความเพียงพอและปฎิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และคูมือการปฎิบัติงานของบริษัท ทั้งในเรื่องการลงนามอนุมัติใน
เอกสารตามขั้นตอนจากผูมีอํานาจอนุมัติอยางครบถวน ยกเวนมีขอสังเกตบางสวนจากการตรวจสอบดังนี้
บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

Update ขอมูลงวด 6 เดือนแรก ป 2556

ระบบงานจัดซื้อและจายชําระเงิน
สินคา/บริการไดรับหลังจากวันที่ตองการสินคา
สินคา/บริการบางรายการไดรับลาชา
- แผนกจัดซื้อไดรับสินคาลาชากวาวันที่ตองการสินคา
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
แผนกจัดซื้อควรดําเนินกระบวนการจัดซื้อสินคาใหทันตอความตองการของผูขอซื้อ
ความเห็นฝายบริหาร
จากรายการที่ตรวจพบ เปนกรณีที่ทาง Supplier สงสินคาชากวาวันที่ตกลงกับเจาหนาที่จัดซื้อหรือวันที่ระบุในใบสั่ง
ซื้อ ซึ่งทางแผนกจัดซื้อไดนําผลของความลาชาของ Supplier รายนั้นๆ มาบันทึกในรายงานประเมิน Vender List
ในปจจุบันเรียบรอยแลว ซึ่งผลการประเมินดังกลาวไดถูกพิจารณาและอนุมัติโดยผูจัดการแผนกจัดซื้อแลว และจะ
นําไปพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินคาใหทันความตองการของผูขอซื้อตอไป
บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ระบบงานจัดซื้อและจายชําระเงิน
(1) สินคา/บริการไดรับหลังจากวันที่ตองการสินคา
สินคา/บริการบางรายการไดรับลาชากวาวันที่ตองการไดรับสินคา

ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
แผนกจัดซื้อควรดําเนินกระบวนการจัดซื้อสินคาใหทันตอความตองการของผูขอซื้อ
ความเห็นฝายบริหาร
จากรายการที่ตรวจพบ เปนกรณีที่ทาง Supplier สงสินคาชากวาวันที่ตกลงกับเจาหนาที่จัดซื้อหรือวันที่ระบุในใบสั่ง
ซื้อ ซึ่งทางแผนกจัดซื้อไดนําผลของความลาชาของ Supplier รายนั้นๆ มาบันทึกในรายงานประเมิน Vender List
ในปจจุบันเรียบรอยแลว ซึ่งผลการประเมินดังกลาวไดถูกพิจารณาและอนุมัติโดยผูจัดการแผนกจัดซื้อแลว และจะ
นําไปพัฒนากระบวนการจัดซื้อสินคาใหทันความตองการของผูขอซื้อตอไป
(2) กระบวนการเปรียบเทียบผูขายไมเหมาะสม
การเปรี ย บเที ย บราคาผู ข ายบางรายการ แผนกจั ด ซื้ อ ใช ใ บเสนอราคาของผู ข ายที่ ไ ม เ ป น ป จ จุ บั น มาเป น คู
เปรียบเทียบเพื่ออางอิงราคา
ระดับความเสี่ยง - ปานกลาง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรใชใบเสนอราคาที่เปนปจจุบันเพื่อเปรียบเทียบราคาผูขายอยางนอย 3 ราย พรอมทั้งปฎิบัติตามหลักการ
คัดเลือกผูขายอยางเครงครัด
ความเห็นฝายบริหาร
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บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด (มหาชน)

จากรายการที่ตรวจพบขางตนนั้น เปนขอจํากัดที่ทาง Supplier ไมใหความรวมมือในการออกใบเสนอราคาที่เปน
ปจจุบัน เพื่อใหทางแผนกจัดซื้อนํามาเปรียบเทียบ แตอยางไรก็ตาม ทางแผนกจัดซื้อไดพัฒนากระบวนการทํางาน
ในกรณีที่จะตองใชวิธีการคัดเลือกผูขายโดยการเปรียบเทียบราคา ใหมีการบันทึกยืนยันใบเสนอราคาของผูขาย
และใหทางผูจัดการแผนกจัดซื้ออนุมัติ หรือในกรณีที่มีการจัดซื้อสินคา/บริการประเภทนั้นๆจาก Supplier รายเดิมๆ
ก็จะนํารายชื่อ Supplier รายนั้นๆมาพิจารณาอนุมัติตั้งเปน Vender List ตอไป

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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