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13. กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

13.1 ควำมเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน 

บรษิทัฯ ไดจ้า้งบรษิทั เอเอม็ซ ีอนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติง้ จ ากดั(“ ผูต้รวจสอบภายใน”) เพื่อประเมนิความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯระหว่างเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม 2556 ผูต้รวจสอบภายในไดน้ าเสนอ 

”รายงานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน”ลงวนัที ่ 11พฤศจกิายน 2556 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
ความเหน็ว่า ผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามแนว COSO’s International Control Integrated 
Framework และแบบประเมนิการการควบคุมของส านกังาน ก.ล.ต.โดยรวมอยู่ในระดบัเพยีงพอภายใตว้ฒันธรรม
องคก์รทีพ่นกังานทุกท่านมคีวามเชื่อมัน่สงูต่อทมีผูบ้รหิาร โดยมปีจัจยับางประการในแต่ละองคป์ระกอบควรไดร้บัการ
พจิารณาปรบัปรุงแกไ้ข 

นอกจากนี้ตามทีบ่รษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของระบบการควบคุมภายในทีด่เีพื่อสนบัสนุนประสทิธภิาพ
การด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2557 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 2557 บรษิทั เอเอม็ซ ี อนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติง้ จ ากดัในฐานะผูต้รวจสอบภายในไดท้ าการ
ตรวจสอบและจดัท า“รายงานการตรวจหน่วยยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุง”ลงวนัที ่ 17 มนีาคม 2557 โดยใหค้วามเหน็ต่อ
ระบบการควบคมุภายในของหน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุงโดยสรุป กล่าวคอื บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมทัง้โดยระบบ
และแบบฟอรม์เอกสารต่างๆ อย่างรดักุมเพยีงพอ บรษิทัฯควรจดัใหม้กีารอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิเพื่อใหม้ี
ความเขา้ใจระบบงานและสามารถปฏบิตังิานไดต้ามระบบอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้นี้บรษิทัฯ รบัทราบและไดด้ าเนินการ
ปรบัปรุงบางประเดน็แลว้ และมบีางประเดน็อยู่ระหว่างการปรบัปรุง 

 
13.2 ข้อสงัเกตของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน  

สรุปขอ้สงัเกตจากการสอบทานระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วกบัการจดัท าและน าเสนองบการเงนิส าหรบัปี 
2556 สิน้สดุ ณ31 ธนัวาคม 2556 จดัท าโดย บรษิทัส านกังาน อวีาย จ ากดั 

ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ควำมเหน็ของผูบ้ริหำร 
1. ระบบเงินสดย่อย 
1.1 กำรสุ่มตรวจนับเงินสดย่อย 
บรษิทัฯไม่มกีารสุ่มตรวจนับเงนิสดย่อยเงนิ
สดรบัและเชค็เงนิสดทีแ่คชเชยีร์รวมถงึเช็ค
ลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้ร ับจากการช าระหนี้ 
โดยพนกังานระดบัอาวุโสหรอืพนักงานอื่นที่
ไมม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอืเงนิดงักล่าว 

บริษัทฯควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ไม่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการรบัเงนิสดและเชค็เงนิสดท า
การสุ่มตรวจนบัเงนิสดและเชค็เงนิสดโดยไม่
แจ้งล่วงหน้าที่แคชเชยีร์ เพื่อป้องกนัความ
ผิดพลาดหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดย
การน าเงนิที่ได้รบัช าระหนี้จากลูกค้าไปใช้
ก่อน แลว้จงึน ามาคนืในภายหลงั (Lapping) 
และรายงานจากการตรวจนบัดงักล่าวควรจะ
เสนอต่อผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในปี 2557 
โดยจะสุ่มตรวจสอบปีละ 4 ครัง้ 

2. ระบบรบั-จ่ำยเงิน 
2.1 กำรจดัท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 
1) จากการสุ่มตรวจสอบงบกระทบยอดเงนิ

ฝากธนาคารส าหรับเดือนธันวาคม 
2556 ส านกังานฯพบว่า 
ก) ไมม่ลีายเซน็ผูอ้นุมตัแิละผูส้อบทาน

การจดัท ารายงานงบกระทบยอด

บริษัทฯควรจัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารที่มรีูปแบบเป็นมาตรฐานโดยควร
ติดตามและอธิบายถึงสาเหตุของรายการ
กระทบยอดอย่างชัดเจนพร้อมทัง้อ้างอิง
เลขทีเ่อกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และจดัใหพ้นกังาน

บริษัทฯ จะจัดท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารในรูปแบบไฟล์ EXCEL เก็บไวใ้น
เครื่องคอมพวิเตอร์เป็นรายเดอืน และจะมี
การจดัพมิพใ์นรปูแบบของกระดาษพรอ้มลง
นามก ากบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกสิ้นไตร
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ควำมเหน็ของผูบ้ริหำร 
บญัชเีงนิฝากธนาคาร 

ข) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส าหรับเดือนธันวคม 2556 ของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งมผีลต่าง
ระหว่างบรษิทัฯกบัธนาคาร จ านวน 
39,710.42 บาท ซึ่งบริษัทฯ ให้
เหตุผลว่าเป็นเงนิโอนอยู่ระหว่าง
หาข้อมูลแ ต่ ไม่มีร า ยละ เอีย ด
ประกอบ 

ค) รายการกระทบยอดบญัชีเงนิฝาก
กระแสรายวนัส าหรบัเดอืนธนัวาคม 
2556 ของธนาคารพาณิชย์แห่ง
หนึ่งมผีลต่างจ านวน 652,980.29 
บาท ที่ไม่มีรายละเอียดประกอบ
รายการ แต่บริษัทฯ ให้เหตุผลว่า
เป็นเงนิโอนอยู่ระหว่างหาขอ้มลู 

ระดบัสูงเป็นผูส้อบทานความถูกต้องพร้อม
ทัง้ลงลายมอืชือ่เป็นหลกัฐานเพื่อแสดงว่าได้
มกีารตรวจสอบความถูกต้องของงบกระทบ
ยอดเงนิฝากธนาคารและแน่ใจไดว้่าไดม้กีาร
ติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงรายการให้
ถูกตอ้ง 

มาส 

ในปี  2557 บริษัทฯได้เริ่มจัดพิมพ์งบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารในรูปแบบ
กระดาษและลงลายมือชื่ อ ก ากับการ
ตรวจสอบ และให้จัดเก็บเข้าแฟ้มกระทบ
ยอดเงนิฝากธนาคารทุกวนัสิน้เดอืน 
ส าหรบัจ านวนเงนิโอนทีอ่ยู่ระหว่างหาขอ้มลู 
บรษิทัฯ ไดต้ดิตามหาสาเหตุและจะปรบัปรุง
ใหถู้กตอ้งในปี 2557 

3. ระบบเงินให้สินเช่ือ 
3.1 กำรปรบัปรงุท่ีอยู่ของลกูหน้ีให้เป็นปัจจบุนั 
จากการสุ่มส่งหนังสอืยนืยนัยอดลูกหนี้ของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
ส านักงานฯได้รบัหนังสอืยนืยนัยอดตีกลบั
โดยมตีวัอย่างดงันี้ 
1. ไมม่เีลขทีบ่า้นตามจ่าหน้า 
2. ยา้ยไมท่ราบทีอ่ยู่ใหม ่
3. ไมม่ผีูร้บัตามจ่าหน้า 
4. คนืผูฝ้าก 
5. รบัคนืจากเวรรบั (กรณขีา้ราชการ) 

เพื่อให้การติดตามสถานะของลูกหนี้ของ
บ ริ ษั ท ฯ ส า ม า ร ถ ก ร ะ ท า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ บรษิทัฯควรจดัใหห้น่วยงานที่
รบัผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ลูกหนี้ สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่
ของลูกหนี้กับเอกสารประกอบการอนุมตัิ
สิน เ ชื่ อ  แ ล ะคว รต้ อ งมีก า รปรับปรุ ง
ฐานขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 

บริษัทฯ พยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปจัจุบนั โดยมขี ัน้ตอนการท างานดงันี้ 
1. กรณีลูกค้าโทรศัพท์ติด ต่อ เพื่อแจ้ง

เปลี่ยนแปลงที่อยู่  จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล
เรือ่งการเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่รองรบัแลว้ 

2. บริษัทฯ จดัให้ม ีCall Center โทร
ติดตามค่าเช่าซื้อจากลูกค้าเป็นปกติอยู่
แลว้ถา้ลูกคา้มกีารแจง้เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่
ใหม่ เจ้ าห น้ าที่จ ะบันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวเข้าระบบเพื่อให้
เป็นปจัจุบนัมากทีสุ่ด 

3. บริษัทฯ มกีารจดัส่งหนังสือยืนยนัยอด
ค่าเช่าซื้อให้ลูกค้าทุกต้นปีเป็นปกติอยู่
แลว้ กรณมีจีดหมายตกีลบัจะมเีจา้หน้าที่
ติดตามหาสาเหตุและปรับปรุงให้เป็น
ปจัจุบนั 

3.2 ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ-ค่ำส่งเสริมกำรขำยค่ำเบีย้รถหำย 
จากการสุ่มตรวจสอบโดยการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า-ค่าส่งเสริมการขายค่า
เบี้ยรถหายกบับญัชแียกประเภทจ านวน 2 
เดอืน  พบว่ายอดรวมของค่าใชจ้่ายล่วงหน้า
ในระบบดังกล่ าว ไม่ตรงกับบัญชีแยก
ประเภท และไม่ได้มีการระบุสาเหตุผล
แตกต่างดงักล่าว โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 
เดอืนพฤศจกิายน 2556 

บรษิัทฯควรมกีารกระทบยอดระหว่างยอด
คงเหลอืในระบบกบัยอดคงเหลอืตามบญัชี
แยกประเภทอย่างน้อยทุกไตรมาส และควร
มกีารสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
บนัทกึในระบบและรวมถงึความถูกต้องของ
การตัดจ าหน่ายในระบบบญัชีด้วย เพื่อให้
ม ัน่ใจว่าระบบมีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
และตดัจ าหน่ายอย่างเหมาะสม 

ใน ปี 2556 บริษัทฯ  ได้ท าการพัฒนา
ระบบงานค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้าเพื่อ
รองรับจ านวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจึงอยู่
ในช่วงทดสอบระบบงานซึ่งปจัจุบนัระบบ
ดงักล่าวค านวณได้ถูกต้องแล้ว บรษิัทฯได้
ตดิตามหาสาเหตุและไดด้ าเนินการปรบัปรุง
รายการดงักล่าวในเดอืนกุมภาพนัธ ์ 2557 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ควำมเหน็ของผูบ้ริหำร 
ยอดคงเหลอืตาม Ledger 47,185,383.19 
ยอดคงเหลอืในระบบ 47,163,338.77 
 
เดอืนธนัวาคม 2556 
ยอดคงเหลอืตาม Ledger 47,953,363.59 
ยอดคงเหลอืในระบบ 47,931,191.17 
3.3 อตัรำดอกเบีย้ท่ีระบใุนสญัญำเงินกู้ไม่สมบรูณ์และไม่ตรงกบัอตัรำดอกเบีย้ในระบบ  
จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้จ านวน 
10 ฉบบั พบว่าอตัราดอกเบี้ยเช่าซื้อ (อตัรา
ดอกเบี้ยที่ค านวณจากเงินต้นตลอดอายุ
สญัญา) ที่ระบุไว้ในสญัญาเงนิกู้จ านวน 5 
ฉบบั ถูกเขยีนดว้ยดนิสอและอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าวไมต่รงกบัอตัราดอกเบีย้ในระบบ 

สญัญาเช่าซื้อถือเป็นเอกสารส าคญัในการ
ท าธุรกรรม เพื่อป้องกนัการแก้ไขขอ้มูลใน
สญัญาหลังจากลงนามแล้ว บริษัทฯ ควร
จดัพิมพ์หรือเขยีนข้อมูลด้วยหมกึ ซึ่งยาก
แก่การลบหรือแก้ไข นอกจากนี้  เพื่อให้
ขอ้มลูทีบ่นัทกึในระบบถูกตอ้งตามความจรงิ 
บรษิทัฯ ควรจดัใหม้ผีูส้อบทานขอ้มูลที่ระบุ
ในระบบว่ามีความถูกต้องและตรงตาม
เอกสารสญัญาเช่าซื้อ เนื่องจากตัวเลขใน
ระบบจะถูกน าไปใชใ้นการจดัท างบการเงนิ 

เหน็สมควรปรบัปรุง 

4. อ่ืนๆ 
4.1 กำรตรวจนับสินทรพัยถ์ำวร 
บรษิทัฯ มไิดท้ าการตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวร บริษัทฯควรจดัให้มกีารตรวจนับสินทรพัย์

ถาวรร่วมกนัระหว่างแผนกบญัชแีละแผนกที่
ใช้สินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจนับและ
ขอ้มูลทางบญัชคีวรมกีารติดตามทนัทแีละ
อาจตอ้งท าการปรบัปรุงพรอ้มทัง้แจง้ใหฝ้่าย
บรหิารทราบ 

ปจัจุบนั บริษัทฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
ตดิทะเบยีนทรพัย์สนิไวท้ีต่วัทรพัย์สนิแต่ละ
ชิ้นครบถ้วนแล้ว จะจัดให้มีการตรวจนับ
ภายในปี 2557 

4.2 กำรตรวจนับสินทรพัยร์อกำรขำย (รถยึด) 
จากการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์รอการขาย 
พ บ ว่ า  ณ  3 1  ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  มี
รถจักรยานยนต์ที่ยึดมาตัง้แต่ ปี 2555 
จ านวน 9 คนั มลูค่าตามบญัช ี276, 464.66 
บาท ที่ยงัไม่สามารถขายออกไปได้ โดยมี
การตัง้ส ารองในบญัชีจ านวน 124,274.94 
บาท จากการสอบถามพนักงานคลงัสนิค้า
ทราบว่า รถจกัรยานยนต์กลุ่มดงักล่าวบาง
คันอาจไม่สามารถขายได้เนื่ องจากไม่มี
เลขทีต่วัถงั ไม่มเีลขทีเ่ครื่อง หรอืสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ ดงันัน้มูลค่าคงเลือตาม
บญัชอีาจจะแสดงในราคาทีส่งูเกนิไป  

บรษิทัฯควรจดัใหม้กีารตรวจนบัสนิทรพัยร์อ
การขายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ผลต่างที่
เกดิขึ้นระหว่างการตรวจนับและขอ้มูลทาง
บญัชคีวรมกีารตดิตามทนัทแีละอาจต้องท า
การปรับปรุงพร้อมทัง้แจ้งให้ฝ่ายบริหาร
ทราบ นอกจากนี้ในการตรวจนับสนิทรพัย์
รอการขายควรพจิารณาถึงสภาพสนิทรพัย์
ด้วยว่ายงัสามารถใช้งานได้หรือไม่ สภาพ
เป็นอย่างไร และควรบนัทึกไว้ในรายงาน
ด้วยและหากสินทรพัย์รอการขายไม่อยู่ใน
สภาพทีส่ามารถใชง้านไดต้ามปกติ บรษิทัฯ
ควรมกีารประเมนิการตัง้ส ารองค่าเผื่อการ
ลดมูลค่ าของสินทรัพย์ รอการขายให้
เหมาะสมต่อไป 

จากลักษณะของสินทรัพย์รอการขาย
(รถจกัรยานยนต์ยึดคืน) บริษัทฯ จดัให้มี
การประมลูรถยดึทุกสปัดาหใ์นวนัองัคาร ซึ่ง
จะเคลือ่นไหวเรว็มาก หากวนัทีส่ ิน้เดอืนตรง
กบัวนัองัคารซึ่งเป็นวนัประมูลของบรษิัทฯ 
รายการสินทรัพย์รอการขายดงักล่าวจะมี
ยอดคงเหลือไม่ถึง 30 คนั ซึ่งเป็นรถที่ยึด
เขา้มาใหมใ่นวนัองัคารจงึยงัไม่ไดน้ าออกให้
ประมูล  บรษิัทฯ จงึจดัให้มกีารตรวจนับปี
ละ 1 ครัง้ ทุกวนัท าการสุดท้ายของปี โดย
ฝ่ายบญัชจีะด าเนินการตรวจนับพร้อมกบั
หน่วยยานยนต์ และได้เชญิให้ผู้ตรวจสอบ
บญัชเีขา้ร่วมสงัเกตุการตรวจนับทุกครัง้ ซึ่ง
น่าจะเพยีงพอต่อการควบคุมภายใน 
ส าหรับรถจ านวน 9 คัน ตามข้อสังเกต 
บรษิทัฯจะตดิตามหาสาเหตุและปรบัปรุงให้
เหมาะสมในปี 2557 
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ควำมเหน็ของผูบ้ริหำร 
ส าหรบัปี 2556 บริษัทฯ ด าเนินการตรวจ
นับ 2 ครัง้ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 
พร้อมกรมสรรพากร  และ ในวันที่  27 
ธนัวาคม 2556 พรอ้ม ผูต้รวจสอบบญัช ีผล
การตรวจนบัพบรถทุกคนั 

4.3 เอกสำรกำรอนุมติักำรปรบัเงินเดือนพนักงำน 
ในการอนุมตัิปรับเงินเดือนพนักงานของ
บริษัทฯนัน้จะมีการประชุมเพื่อพิจารณา
ปรบัขึน้เงนิเดอืนปีละครัง้ โดยเงนิเดอืนทีท่ า
การปรับขึ้นดังกล่าว จะถูกจัดเก็บไว้ใน
รปูแบบ EXCEL File ในเครือ่งคอมพวิเตอร์
ของกรรมการบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทั
ฯยงัไมไ่ดจ้ดัใหม้เีอกสารการอนุมตักิารปรบั
เงนิเดอืนพนักงานที่เป็นลายลกัษณ์อักษร
แต่อย่างใด 

เพือ่เป็นการป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจจะ
เกดิขึ้นจากการเบกิจ่ายเงนิเดอืน และเพื่อ
เป็นหลกัฐานในการปรบัขึน้เงนิเดอืนทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯควรจดัใหม้กีารท า
เอกสารอนุมตักิารปรบัเงนิเดอืนทุกครัง้และ
ส าหรบัพนกังานทุกคนและทุกระดบั 
 

สมควรปรบัปรุง 

4.4 ลูกหน้ีเงนิทดรองจา่ยภาษมีลูคา่เพิม่ส าหรบัลูกหน้ีทีถู่กยดึรถจกัรยานยนต์ 
บ ริ ษั ท ฯ มี ลู ก ห นี้ เ งิ น ท ด ร อ ง จ่ า ย
ภาษีมูลค่ า เพิ่มส าหรับลูกหนี้ ที่ถู กยึด
รถจกัรยานยนต์คงค้างอยู่ในบญัช ีณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 จ านวนเงนิประมาณ 4.4 
ล้านบาท ซึ่งลูกหนี้รายดงักล่าวได้ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการค านวณก าไรสุทธิตาม
เกณฑ์ภาษีอากรแล้ว (ได้ตัดหนี้สูญแล้ว) 
อย่างไรก็ตามภาษีมูลค่าเพิ่มของลูกหนี้
เหล่านั ้นยังไม่น าไปหักจากภาษีขายใน
เดือนที่มีการตัดหนี้ สูญตาม ประมวล
รษัฎากร นอกจากนี้บรษิทัฯ ไม่ไดพ้จิารณา
ตัง้ส ารองค่าเผือ่ส าหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าวใน
บญัช ี

บริษัทฯควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการกับลูกหนี้ที่บริษัทฯได้ยึดรถ
มาแล้ว และรวมถึงลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ดงักล่าวให้เหมาะสมเพื่อให้
ม ัน่ใจว่าลูกหนี้คงค้างในบญัชทีี่ไม่สามารถ
เรยีกเก็บได้ครบทัง้จ านวนสามารถถือเป็น
ค่าใชจ้า่ยตามเกณฑส์รรพากรไดแ้ละเงนิทด
รองจ่ายภาษีมูลค่าเพิม่สามารถขอคืนจาก
สรรพากรในระยะเวลาทีถู่กต้อง นอกจากนี้ 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการได้
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และท าให้ลูกหนี้
เงนิทดลองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มดงักล่าวไม่
สามารถขอคนืจากกรมสรรพากรไดแ้ลว้นัน้  
บริษัทฯควรพิจารณาตั ้งส ารองค่า เผื่ อ
ส าหรบัสนิทรพัย์ดงักล่าวในบญัช ีเพื่อใหง้บ
การเงนิของบริษัทฯแสดงมูลค่าสินทรัพย์
ตามมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

เงินทดรองจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม  เกิดจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่างวดของลูกค้าที่ค้าง
ช าระค่างวดในแต่ละเดอืนบรษิทัฯ มหีน้าที่
ต้องน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้เช่าซื้อให้
สรรพากรก่อนและ หากต่อมาลูกคา้ช าระค่า
งวดที่ค้างบริษัทฯ จึงค่อยน าเงินที่ลูกค้า
ช าระเขา้มาไปหกัออกจากลูกหนี้เงนิทดรอง
จ่ า ย ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง น า ส่ ง
ภาษมีลูค่าเพิม่ของค่างวดทีค่า้งใหส้รรพากร
อกี  

กรณทีีบ่รษิทัฯยดึรถ และน าประมลูออกขาย 
แล้ว จะด าเนินการเรยีกเก็บเงนิจากลูกค้า
ส าหรบัส่วนต่างของราคาทีข่ายไดก้บัค่างวด
ทีต่อ้งช าระทัง้หมด และบรษิทัฯ จะน าเงนิที่
ได้รบัไปหกัออกจากลูกหนี้เงนิทดรองจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ดงักล่าวก่อนที่เหลอืจงึรบัรู้
เป็นรายได้ตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
อากร 

หากเก็บเงินไม่ได้บริษัทฯ สามารถขอคืน
ภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวจากสรรพากรไดโ้ดย
การตดัหนี้สญู 

ในปี 2557 บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารพจิารณา
แนวทางปฏบิตัใินการขอคนืเงนิทดรองจ่าย
ภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัรถยดึต่อไป 

ส าหรับการพิจารณาตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสูญตามความเห็นของผู้ตรวจสอบ
บัญชี บริษัทฯ เห็นว่า เงินทดรองจ่าย
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ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ ค ำช้ีแจง/ควำมเหน็ของผูบ้ริหำร 
ดังกล่าวบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้คืนทัง้
จ านวน หากลูกค้าไม่ช าระเข้ามาบริษัทฯ 
สามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ ทัง้
จ านวน  จงึไม่เห็นความเสี่ยงที่จะไม่ได้รบั
คนืเงนิดงักล่าว 

4.5 กำรค ำนวณภำษีเงินได้นิติบคุคลส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืม 
ในระหว่างปี 2556 บรษิทัฯ รบัรูค้่าใชจ้่ายใน
การกูย้มืเงนิเป็นค่าใชจ้่ายในงบการเงนิตาม
ระยะเวลาการกูย้มื และถือเป็นค่าใชจ้่ายใน
การค านวณภาษี เ งินได้นิติบุคคลตาม
หลกัเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งการรับรู้ค่าใช้จ่าย
ตามวิธีการดังกล่าวอาจมีข้อโต้แย้งจาก
กรมสรรพากร 

ในการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์การค านวณ/
รบัรูค้่าใชจ้่ายตามเกณฑ์ภาษีอากร บรษิทัฯ
ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางภาษีของบริษัทฯ 
ก่อนเริ่มด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การถูกตรวจสอบและประเมนิภาษีเงนิได้
เพิม่เตมิ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญ และตระหนักถึง
ความถูกต้องครบถ้วน ทัง้ดา้นบญัชกีารเงนิ 
และด้านภาษีอากร บริษัทฯ มีมาตรการ
ทบทวนรายรบัและรายจ่ายทุกประเภทให้
ถูกต้องตรงหลักเกณฑ์ภาษีอากรอย่าง
ระมดัระวงั  

โดยปกติบรษิัทฯ จะรบัรู้ค่าธรรมเนียมเงนิ
กูย้มืเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงนิได้
นิ ติ บุ ค ค ล ทั ้ ง จ า น ว น ทั น ที ที่ จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมส าหรับปี 2556 
บริษัทฯ ได้ปรึกษาผู้ช านวญการซึ่งอยู่
ร ะ ห ว่ า ง ห า ข้ อ มู ล ก า ร รับ รู้ ร า ย จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมในลกัษณะท านอง
เดยีวกนัจากบรษิทัอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
ค านวณภาษีเงนิได้นิตบิุคคลใหถู้กต้องตรง
หลักเกณฑ์ภาษีอากรก่อนยื่นแบบแสดง
รายการภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ภ.ง.ด.50 

 
จากขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบบญัชเีกีย่กบัระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการจดัท าและน าเสนองบการเงนิ

บรษิัทได้ให้ความส าคญั และจะน าขอ้เสนอแนะที่ได้รบัมาปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการจดัท าและ
น าเสนองบการเงนิของบรษิทัฯ ต่อไป  

 
13.3.1  ควำมคบืหน้ำของกำรปรบัปรงุระบบกำรควบคมุภำยในตำมรำยงำนตรวจสอบภำยใน“ลงวนัท่ี 

11 พฤศจิกำยน 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุม คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 3/2557 วนัที ่ 27 มนีาคม 
2557 เพื่อหารอืและสอบถามฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯถงึความคบืหน้าในการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภายในตาม“รายงานการประเมนิระบบการควบคมุภายใน“ลงวนัที ่11 พฤศจกิายน 2556  ความคบืหน้าในการปรบัปรงุ
ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในตามทีก่ล่าวขา้งตน้ใน“รายงานประเมนิระบบการควบคมุภายใน“ ลงวนัที ่ 11 
พฤศจกิายน 2556 ไดร้บัการปรบัปรุงโดยสรุปไดด้งันี้ 

กิจกรรม ข้อมลูท่ีพบ ควำมคืบหน้ำ 
การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดังกล่าวรวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 
 

ณเดอืนตุลาคม 2556 ยงัไม่พบขอ้มูลของ
กรรมการบริษัทบางท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดงักล่าวและบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัซึ่ง
บรษิัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าขอ้มูล
ให้ครบถ้วนและปรับปรุงข้อมูลให้เ ป็น

บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเกบ็รวมรวมขอ้มลูของผู้
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ทุกท่ านครบถ้วนแล้ว โดยจัด เก็บไว้ที่
เลขานุการบรษิทัฯ ทัง้นี้ผูส้อบบญัชสีามารถ
น าข้อมูลดงักล่าวไปสรุปใน“รายการธุรกิจ
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กิจกรรม ข้อมลูท่ีพบ ควำมคืบหน้ำ 
ปจัจุบนั 
 
 

กบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั” ตามที่
ปรากฏใน“หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ” 
ส าหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2555 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั
มีการบันทึกความเห็นของกรรมการและ
รายละเอยีดต่างๆทีท่ าใหส้ามารถ 
ตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการโดยใช้เป็นหลกัฐานได้
ภายหลงั 

มีก า รจัดท า ร ายง านกา รปร ะ ชุ มขอ ง
คณะกรรมการบริษัทตามรูปแบบของ 
“บรษิัทจ ากดั” อย่างเหมาะสมโดยเป็นการ
บนัทกึรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั
ฯและผลการพจิารณาในเรือ่งต่างๆตามวาระ
การประชุมซึ่งที่ประชุมฯมมีติเป็นเอกฉันท์
จงึยงัไม่พบการบนัทกึความเห็นที่แตกต่าง
ขอ้ซกัถามและขอ้สงัเกตของกรรมการทีร่่วม
ประชุมไวโ้ดยละเอยีด 

เลขานุการบรษิทัแจ้งว่าไดบ้นัทกึความเห็น 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ
รายละเอียดต่างๆ ตามรูปแบบการบนัทึก
ของบรษิทัมหาชนแลว้ 
 

จดัใหม้ชี่องทางสือ่สารพเิศษเพือ่ใหพ้นกังาน
สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริตได้
อย่างปลอดภยั 

แม้จะไม่ได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารพิเศษ
โดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้ง
เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติไดอ้ย่างปลอดภยั
แต่ไดจ้ดัท า “คู่มอืบรหิารความเสีย่งจากการ
ทุจรติ” แล้วเสร็จเมื่อเดอืนตุลาคม 2556 
ก าหนดให้ในกรณีที่พบ “บุคคล”ทุจริตให้
รายงานแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการ
บริษัทหรือส านักตรวจสอบภายในด้วยวิธี
จดหมายหรือจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ที่
ก าหนดไวโ้ดยผูท้ีร่ายงานการทุจรติจะไดร้บั
การคุ้มครองปกป้องอย่างดีเพียงพอและ
เหมาะสม 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารพิเศษ
โดยเฉพาะส าหรบัพนักงานเพื่อแจง้เบาะแส
การทุจริตได้อย่างปลอดภยัแล้ว ผ่านทาง
กล่ อ งรับความคิด เห็นที่จ ัดตั ้ง ไ ว้ ในที่
ปลอดภยัและลบัตา และสามารถแจง้ดว้ยวธิี
จดหมายอิเล็คโทรนิคส์ผ่านทาง Website 
ของบรษิทั  
 

มชี่องทางการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายนอกองคก์รอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 
/ จัดให้มีช่องทางสื่อสารพิเศษเพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถแจง้เบาะแสเกีย่วกบั
การทุจรติไดอ้ย่างปลอดภยั 

มกีารจดัท า Website ของบรษิัทฯ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูบรษิทัฯต่อ 
สาธารณชนและเป็นช่องทางหนึ่งในการ
สื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกซึ่งฝ่าย
บรหิารมแีนวคดิทีจ่ะพฒันา Website ให้มี
คุณภาพดยีิง่ขึ้นเมื่อจดทะเบยีนหลกัทรพัย์
ของบรษิัทเขา้ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ
เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสื่อสารผ่านทาง 
Website ของบรษิัทฯ นอกจากนี้เนื่องจาก
บริษัทฯ ยังเป็นองค์กรขนาดเล็กและโดย
ลกัษณะของการปฏบิตังิานประจ าพนักงาน
หลายส่วนงานเช่นเช่นแผนกบุคคลแผนก
บริการเรียกเก็บและแผนกประสานงาน
สนิเชื่อเป็นต้นจะเป็นผู้รบัแจ้งข้อร้องเรียน
ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องต่างๆจากลกูคา้ 
(ผู้เช่าซื้อ) Dealer Sub-Dealer และ
บุคคลภายนอกอื่นๆทางโทรศัพท์หรือ
จดหมายร้องเรียนซึ่งจะรายงานตามสาย
บงัคบับญัชาต่อไป 

จดัให้มกีารทบทวนการประเมนิความเสี่ยง
หรือปรับกระบวนการควบคุมหากมีการ
เปลีย่นแปลงเป้าหมาย / ธุรกจิของบรษิัท
หรอืปจัจยัภายนอกเปลีย่นแปลง 

มกีารแต่งตัง้ “คณะกรรมการก ากบัดูแลการ
บรหิารความเสีย่ง” จดัท า “คู่มอืการบรหิาร
ความเสี่ยง”และก าหนดนโยบายบริหาร
ความเสีย่งขององค์กรเรยีบรอ้ยแล้วโดยได้
จดัให้มกีารประเมนิความเสี่ยงครัง้แรกตาม 
“แผนการบริหารความเสี่ยงปี 2556”และ

คณะกรรมการก ากบัดูแลการบรหิารความ
เสี่ ย งและคณะบริห ารความ เสี่ย ง  ได้
ด าเนินการวเิคราะห์และประเมนิความเสีย่ง
ของบรษิัทเป็นประจ าทุกเดือน โดยได้เริ่ม
ทบทวนความเสี่ยงตัง้แต่เดือนมกราคม 
2557 เป็นตน้มา  
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กิจกรรม ข้อมลูท่ีพบ ควำมคืบหน้ำ 
ก าหนดให้มผีู้รบัผดิชอบในการติดตามดูแล
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลกระทบกับความ
เสีย่งนัน้ๆอย่างไรกต็ามเนื่องจากกจิกรรมนี้
เพิง่เริม่ต้นเมือ่เดอืนตุลาคม2556 จงึยงัไม่มี
การทบทวนการประเมนิความเสีย่ง 

 
13.3.2 ควำมคืบหน้ำของกำรติดตำมกำรตรวจสอบหน่วยยำนยนตแ์ละซ่อมบ ำรงุ“ลงวนัท่ี 17 มีนำคม

2557 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2557 วนัที ่27 มนีาคม ไดพ้จิารณาความคบืหน้าของ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2557 โดยผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจหน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุง ทัง้นี้ผลการ
ตรวจสอบ“รายงานการตรวจหน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุง” วนัที ่ 17 มนีาคม 2557 ตรวจสอบโดย บรษิทั เอเอม็ซ ี
อนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติง้ จ ากดัและผลการหารอืกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯถงึผลการตรวจสอบดงักล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไดร้บัทราบขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบภายในส าหรบัระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุง และบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขแลว้โดยมบีางสว่นอยู่ระหว่าง
การปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขีึน้ 

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ตัง้แต่ปี 2557 เป็น
ตน้ไป จะท าใหร้ะบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

 
13.4 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่ 3/2557 เมื่อวนัที ่  27 มนีาคม 2557โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ 3
ท่านร่วมประชุมไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในโดยพจิารณา“รายงานการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายใน“ ลงวนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2556”และ “รายงานการตรวจหน่วยยานยนตแ์ละซ่อมบ ารุง”ลงวนัที ่ 17 
มนีาคม 2557 จดัท าขึน้ตามแผนการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 ซึง่ตรวจสอบโดย บรษิทั เอเอม็ซ ี
อนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติง้ จ ากดั และ “ ร่างขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน ส าหรบังวด 
6 เดอืนสิน้สดุ 30 มถุินายน 2556“ รวมทัง้ไดใ้หฝ้า่ยบรหิารของบรษิทัฯไดอ้ธบิายชีแ้จงความคบืหน้าในการปรบัปรงุ
ระบบต่างๆทีใ่ชใ้นการบรหิารงานและควบคมุภายในตามทีท่างผูต้รวจสอบภายในมขีอ้เสนอแนะ ทัง้นี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ต่อการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 สว่นคอืการควบคมุ
ภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่งการควบคุมการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู
และระบบการตดิตามและจดัท าแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในตามแบบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายในตามเอกสารแนบ3 โดยมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในเพยีงพอเหมาะสม
กบัสภาพและลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯทัง้นี้ขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
บรษิทัฯ ไดร้บัทราบและและด าเนินการปรบัปรุงแลว้โดยมบีางสว่นอยู่ระหว่างการปรบัปรงุ  
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13.5 ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน 

ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2556 เมื่อวนัที ่ 9 ธนัวาคม 2556 ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่
ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่เป็นคณะกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ ในการท าหน้าทีส่อบทาน
ประสทิธภิาพและความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้สอบทานเพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการปฏบิตักิารของ
บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย และกฏเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ส านกัตรวจสอบภายในโดยแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่ะดบัผูจ้ดัการฝา่ยเป็นผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน
และประสานงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการตรวจสอบภายในระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และ บรษิทั เอเอม็ซ ี อนิเตอร์
แนชัน่แนล คอนซลัติง้จ ากดั ซึง่บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งใหเ้ขา้มาเป็น”ผูต้รวจสอบภายใน” ในการท าหน้าทีต่รวจสอบ ประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและตดิตามผลการปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตามแผนการตวจสอบภายในซึง่อา้งองิตามกรอบ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  ซึง่ประกอบไปดว้ย 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & 
Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) ซึง่ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลของการตรวจสอบ 
การตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่ 3/2557 เมื่อวนัที2่ เมษายน พ.ศ. 2557โดยมคีณะกรรมการบรษิทั 9 
ท่านร่วมประชุม คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและจดัท าแบบประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัตามเอกสารแนบ 3 โดยพจิารณาจากแบบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายในทีใ่หค้วามเหน็และจดัท าโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ล่าวใน 13.3 ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในซึง่น าเสนอเพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเพิม่เตมิในสว่นของ “ขอ้สงัเกตของผูต้รวจสอบ
บญัชเีกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน ส าหรบัปี 2556 สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2556” ซึง่น าเสนอเพื่อหารอืโดยผูจ้ดัการ
ฝา่ยบญัช ี 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในเพยีงพอเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะ
การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทัฯ ไดร้บัทราบ
และด าเนินการปรบัปรุงแลว้โดยมบีางสว่นอยู่ระว่างการปรบัปรุง  
  
13.5 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ 

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่2/ 2557 วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าส านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทฯ ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้จ ัดการส านัก
ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตัง้ นางวรรณา ไหลเจรญิวงศ ์เป็นผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประสานงาน และให้ความสนับสนุนเพื่อให้การท างานด้านการตรวจสอบภายในของ
บรษิทัฯ ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและบรษิทั เอเอม็ซ ีอนิเตอรแ์นชัน่แนล คอนซลัติ้ง จ ากดั ซึง่ไดม้กีารแต่งตัง้
เป็นผูด้ าเนินการท าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2256 เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 
2556 โดยก าหนดขอบเขตการท าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิัท เอเอม็ซ ีอนิเตอร์แนชัน่แนล คอนซลัติ้ง จ ากดั 
ประกอบด้วยการสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยท าการตรวจสอบและประเมนิความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในที่บรษิัทฯ วางไว้อย่างสม ่าเสมอ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยี บที่



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่66 

เกีย่วขอ้ง และวธิกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อใหค้วามมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้การแต่งตัง้ ถอดถอน ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน และ การว่าจา้ง ยกเลกิการว่าจา้งหน่วยงานภายนอก
ทีเ่ขา้มาท าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในเป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตาม”คู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 
 
13.6 กำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียง 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่ง จงึได้พิจารณาอนุมตัินโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2556 ดงันี้ 

1. ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของบุคลากรในทุกระดบัชัน้ ทัง้นี้ตอ้งตระหนกัถงึความเสีย่ง
อนัเกดิจากการปฏบิตัิงานในหน่วยงานของตน และในองค์กร อกีทัง้ต้องให้ความส าคญักบัการจดัการ
ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 

2. สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่ง เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการขององคก์ร ที่
บุคลากรทุกระดบัตอ้งมคีวามเขา้ใจ และปฏบิตัใินแนวทางเดยีวกนั 

3. พฒันาการบรหิารความเสีย่งขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิเป็นวฒันธรรมขององค์กรที่ดีที่ควร
ปฏบิตั ิทัง้นี้ เพื่อองคก์รจะสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และ
สามารถบรรลุถงึเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รทีก่ าหนดไว ้

บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งในที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2556 
เมื่อวนัที ่8 สงิหาคม 2556 

 

 


