บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

13. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิผล
ของระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ มีควำมเหมำะสมเพียงพอ และ
เป็ นไปตำมหลักกำรกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway
Commission) โดยครอบคลุมกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบริหำร (Management Control) กำรดำเนินงำน (Operational
Control) กำรบัญชีและกำรเงิน (Accounting and Financial Control) และกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Control)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 ภำยใต้บริษทั มหำชน เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบจำนวน 2 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำร
ซักถำมข้อมูลจำกฝำ่ ยบริหำร ซึง่ สรุปได้ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน
ได้แก่
(1) องค์กรและสภำพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)
(2) กำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Measure)
(3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร (Management Control Activities)
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information and Communication Measure)
(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring)
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรจัด
ให้มบี ุคลำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมทีจ่ ะดำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
13.1 ข้อสังเกตผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ("ผูต้ รวจสอบภำยใน") เพื่อทำกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ผูต้ รวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557
ตำมรำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยภำพรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนและ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนซึง่ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล ทัง้ นี้ระบบควบคุม
ภำยในบำงประกำรของบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่ำงขัน้ ตอนกำรปรับปรุงเพื่อให้มปี ระสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประเด็น
1. กำรจัดเก็บ
หนังสืออนุมตั ิ
ลูกหนี้

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั เก็บหนังสือ  ฝำ่ ยบัญชี ของบริษทั ฯ ควร
อนุ มตั ลิ กู หนี้ของสถำนีก๊ำซ
จัดเก็บหลักฐำนกำรอนุมตั ิ
ธรรมชำติทก่ี ำหนดวงเงิน
ลูกหนี้ เพือ่ ประกอบกำร
และระยะเวลำกำรชำระหนี้ ที่
ตรวจสอบสถำนะลูกหนี้และ
ฝำ่ ยบัญชีสำนักงำนใหญ่ของ
ติดตำมกำรจ่ำยชำระเงิน
บริษทั ฯ เพือ่ เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรอนุมตั ใิ ห้เครดิต
และกำรติดตำมหนี้
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ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ
 บริษทั ฯ ได้จดั ทำ “ใบขออนุมตั เิ ปิด
เดบิต” ลูกค้ำจำนวน 60 รำย แล้วเสร็จ
ในเดือนกรกฎำคม 2557 สำหรับกำร
จัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน เรือ่ ง
ขัน้ ตอนกำรเปิดเดบิตลูกค้ำ และ
กำหนดแบบฟอร์ม “ใบขออนุมตั เิ ปิด
เดบิต” ได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว
 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรรอลูกค้ำ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเด็น

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ
ส่งกลับ “ใบขออนุมตั เิ ปิดเดบิต”
ต้นฉบับกลับมำให้ผจู้ ดั กำรฝำ่ ยอำวุโส
ฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรโครงกำรก๊ำซธรรมชำติ
อนุมตั ลิ งนำมให้ครบถ้วน โดยผูบ้ ริหำร
คำดว่ำจะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนกันยำยน 2557

2. กระบวนกำรสัง่  บริษทั ฯ ไม่ได้มกี ำรลงนำม
ผลิตชิน้ งำน
ของผูม้ อี ำนำจอนุมตั ใิ น
สำเนำแบบ (Drawing) ซึง่ ผู้
สังผลิ
่ ตต้องแนบสำเนำแบบ
(Drawing) ไปกับ
กระบวนกำรสังผลิ
่ ตชิน้ งำน

 บริษทั ฯ ควรเสนอแบบให้ผมู้ ี  กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริษทั ฯ ได้
อำนำจอนุมตั ลิ งนำม และให้
กำหนดให้ก่อนนำสำเนำแบบ
ประทับตรำ “Construction”
(Drawing) ไปใช้งำน จะต้องมีกำรลง
ในสำเนำแบบทุกฉบับก่อน
นำมผูอ้ นุมตั แิ บบทุกครัง้ โดยให้เริม่
นำไปใช้ผลิตชิน้ งำน
ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เดือนเมษำยน 2557 เป็น
ต้นไป
 ทัง้ นี้ แบบ (Drawing) สำหรับงำน
โครงกำร ประเภทงำนโครงสร้ำง ก่อน
ใช้งำนต้องประทับตรำ “For
Construction” และมีลำยมือชือ่
ผูอ้ นุ มตั แิ บบกำกับทุกครัง้ สำหรับแบบ
(Drawing) งำนประกอบต้องมีลำยมือ
ชือ่ ผูอ้ นุมตั ิ (Approved By) จำก
กรรมกำร หรือผูจ้ ดั กำรฝำ่ ย/แผนก
ของแต่ละแผนกทีอ่ อกแบบ และผ่ำน
กำรตรวจสอบแบบจำกผูจ้ ดั กำรแผนก
พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์
 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับปรุง โดย
แบบ (Drawing) งำนประกอบทีไ่ ม่ม ี
กำรลงลำยมือชือ่ ของผูม้ อี ำนำจและผู้
ตรวจสอบ จะไม่ดำเนินกำรผลิต
ชิน้ งำนตัง้ แต่เดือนสิงหำคม 2557 เป็ น
ต้นไป

3. กำรระบุขอ้ มูล
ในใบควบคุม
กำรผลิต

 กำรระบุขอ้ มูลในใบควบคุม
 บริษทั ฯ ควรพิจำรณำควำม
กำรผลิต (PPC Checklist)
เหมำะสมของกำรระบุขอ้ มูล
ยังไม่ครบถ้วนทุกฉบับ
ในเอกสำรดังกล่ำว หรือ
เนื่องจำกไม่สะดวกในกำรส่ง
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้
เอกสำรไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ
สำมำรถใช้งำนได้จริง
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ระบุขอ้ มูลใน
เอกสำรให้

 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร อยู่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรใช้
แบบฟอร์ม PPC Checklist โดย
ผูบ้ ริหำรคำดว่ำจะดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2557

4. กำรคืนวัสดุ
อุปกรณ์ในกำร
ซ่อมบำรุง

 บริษทั ฯ ไม่ได้คนื วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรซ่อมบำรุง
ไม่ได้ดำเนินกำรภำยในวัน
ตำมข้อกำหนดของฝำ่ ย
คลังสินค้ำ เนื่องจำก
พนักงำนเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหลือนำไปใช้ครัง้ ต่อไป และ

 บริษทั ฯ รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว
และได้จดั ให้มกี ำรจัดประชุมชีแ้ จงให้
พนักงำนปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนที่
กำหนดแล้วอย่ำงไม่เป็นทำงกำร มีกำร
กำชับให้พนักงำนให้ควำมสำคัญกับ
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้

 พนักงำนเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหลือ ควรคืนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ไม่ได้ใช้ให้ฝำ่ ยคลังสินค้ำ
ภำยในวันตำมข้อกำหนด
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเด็น

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ

หลงลืมกำรคืนวัสดุอุปกรณ์
ตำมระเบียบ
5. กำรระบุขอ้ มูล
ในเอกสำร
ประกอบกำร
ปฏิบตั งิ ำน

 กำรปฏิบตั งิ ำนกำร
บำรุงรักษำเชิงป้องกันบันทึก
ข้อมูลกำรไม่ครบถ้วนตำม
เอกสำรกำหนด โดยระบุ
ข้อมูลสรุปผลกำรซ่อมว่ำ
สภำพหลังกำรเปลีย่ นและ/
หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วน

 บริษทั ฯ ควรกำชับให้บนั ทึก
ข้อมูลในเอกสำร
ประกอบกำรปฏิบตั งิ ำนให้
ครบถ้วน

 บริษทั ฯ รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว
และได้จดั ให้มกี ำรจัดประชุมชีแ้ จงให้
พนักงำนปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนที่
กำหนดแล้วอย่ำงไม่เป็นทำงกำร มีกำร
กำชับให้พนักงำนให้ควำมสำคัญกับ
กำรปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้

13.2 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
ประเด็น

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริ ษทั ฯ

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

 บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้จำกกำร
ขำยรถยนต์ตำมวันทีใ่ น
ใบเสร็จรับเงิน ซึง่ ในบำงกรณี
ลูกค้ำไม่สำมำรถรับรถยนต์ได้
ตำมวันทีก่ ำหนด ทำให้วนั ทีใ่ น
กำรรับรูร้ ำยได้คลำดเคลือ่ น

 บริษทั ฯ ควรรับรูร้ ำยได้เมือ่
ได้โอนควำมเสีย่ งและ
ผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้อื แล้ว
 บริษทั ฯ ควรตรวจสอบยอด
นำส่งรถระหว่ำงช่วงกำรปิด
บัญชี และปรุงปรับกำรรับรู้
รำยได้ให้สอดคล้องกัน

 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2557 โดยได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงรำยได้ทุกสิน้ เดือน สำหรับ
รถยนต์ออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ยงั
ไม่ได้นำส่งให้แก่ลกู ค้ำ

2. กำรเก็บ
 บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลรำยกำรที่
รวบรวมข้อมูล
เกีย่ วโยงกันทีไ่ ด้จำกกำรเก็บ
รำยกำรที่
รวบรวมของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วโยงกัน
กันและทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน

 บริษทั ฯ ควรมอบหมำย
หน้ำทีด่ งั กล่ำวให้กบั
บุคลำกรภำยในบริษทั และ
ควรใช้รหัสบัญชีทเ่ี ฉพำะ
สำหรับรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยง
กัน

 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้บริษทั
ฯ ไม่ได้สร้ำงรหัสบัญชีเฉพำะสำหรับ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน อย่ำงไรก็ตำม
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรระหว่ำงบริษทั
และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ จึง
ได้มอบหมำยให้ผจู้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีของ
ทัง้ สองฝำ่ ยร่วมกันตรวจสอบ

3. รหัสบัญชี
 บริษทั ฯ ยังคงมีรหัสบัญชีของ
สำหรับกำรปิด
บัญชีธนำคำรทีป่ ิดไปแล้วค้ำง
บัญชีธนำคำร
อยูใ่ นระบบ และยังสำมำรถ
บันทึกข้อมูลทำงบัญชีลงไปใน
บัญชีธนำคำรดังกล่ำวได้

 บริษทั ฯ ควรลบรหัสบัญชี
ดังกล่ำวออกจำกระบบ หรือ
ระบุสถำนะของบัญชี
ดังกล่ำวเพือ่ ให้ไม่สำมำรถ
นำไปใช้ในธุรกรรมใดๆ ได้

 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั
ฯ ได้ระบุสถำนะของบัญชีธนำคำร
ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2557

1. กำรรับรู้
รำยได้จำก
กำรขำย
รถยนต์
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