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)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 2 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำย
บริหำร ซึง่ สรุปได้ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

องค์กรและสภำพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management Measure)
กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร (Management Control Activities)
ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information and Communication Measure)
ระบบกำรติดตำม (Monitoring)

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรจัด
ให้มบี ุคลำกรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมทีจ่ ะดำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

13.1 ข้อสังเกตของผูต้ รวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ("ผูต้ รวจสอบภำยใน") เพื่อทำกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ซึง่ ผูต้ รวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2557 ตำมรำยงำนของผูต้ รวจสอบภำยใน โดยภำพรวมแล้ว
บริษทั ฯ มีกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรดำเนินงำนซึง่ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอ
และมีประสิทธิผล
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่ ำงๆ ตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบและเห็นชอบผลกำรติดตำมตำมรำยงำนกำร
ตรวจสอบภำยในครัง้ ที่ 1/2557 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2557 วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
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ประเด็น

ข้อสังเกต

ข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ

1. กำรจัดเก็บ
หนังสืออนุมตั ิ
ลูกหนี้

 บริษทั ฯ ไม่ได้จดั เก็บหนังสือ  ฝำ่ ยบัญชีของบริษทั 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

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 ได้จดั ทำขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำนเรือ่ ง ขัน้ ตอนกำรเปิดเดบิต
ลูกค้ำ และกำหนดแบบฟอร์ม “ใบขอ
อนุมตั เิ ปิดเดบิต” เรียบร้อยแล้ว
 บริษทั ฯ ได้จดั ทำ “ใบขออนุมตั เิ ปิด
เดบิต” ลูกค้ำจำนวน 60 รำย แล้วเสร็จ
ในเดือนกรกฎำคม 2557 และผูจ้ ดั กำร
ฝำ่ ยอำวุโสฝำ่ ยปฏิบตั กิ ำรโครงกำร
ก๊ำซธรรมชำติได้อนุมตั ลิ งนำม “ใบขอ
อนุมตั เิ ปิดเดบิต” ครบถ้วนแล้วจำนวน
43 รำย1

 บริษทั ฯ ควรเสนอแบบให้ผมู้ ี  บริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนกำร
อำนำจอนุมตั ลิ งนำม และให้
ปฏิบตั งิ ำนโดยก่อนนำสำเนำแบบ
ประทับตรำ “Construction”
(Drawing) ไปใช้งำน จะต้องมีกำรลง
ในสำเนำแบบทุกฉบับก่อน
นำมโดยผูอ้ นุมตั แิ บบทุกครัง้ โดยให้
นำไปใช้ผลิตชิน้ งำน
เริม่ ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เดือนเมษำยน 2557
เป็นต้นไป
 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
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ หรือ
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนผลิตและ
ปฏิบตั กิ ำร หรือผูจ้ ดั กำรฝำ่ ย/แผนก
ของแต่ละแผนกทีอ่ อกแบบ และผ่ำน
กำรตรวจสอบแบบจำกผูจ้ ดั กำรแผนก
พัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์
 ตัง้ แต่เดือนสิงหำคม 2557 เป็นต้นไป
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับปรุง โดย
บริษทั ฯ จะไม่ดำเนินกำรผลิต หำก
แบบ (Drawing) งำนประกอบทีไ่ ม่ม ี

1

เดิมบริษทั ฯ ไม่มกี ำรจัดเก็บหนังสืออนุมตั ลิ กู หนี้ของลูกค้ำทีใ่ ช้ระบบเดบิตทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 60 รำย ณ เดือน
กรกฎำคม 2557 อย่ำงไรก็ตำมในเวลำต่อมำลูกค้ำจำนวน 17 รำยจำก 60 รำยได้ยกเลิกกำรเป็นลูกค้ำเดบิตและเปลีย่ นไปใช้ระบบเงินสด
หรือระบบฟลีทกำร์ด (Fleet Card) ทดแทน
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ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ
กำรลงลำยมือชือ่ ของผูม้ อี ำนำจและผู้
ตรวจสอบ
 ทัง้ นี้ จำกกำรสุ่มตรวจสอบชุดเอกสำร
ในเดือนสิงหำคม 2557 พบว่ำแบบ
(Drawing) ได้รบั กำรลงนำมอนุมตั โิ ดย
ผูม้ อี ำนำจเรียบร้อยแล้ว

3. กำรระบุขอ้ มูล
ในใบควบคุม
กำรผลิต

 กำรระบุขอ้ มูลในใบควบคุม
กำรผลิต (PPC Checklist)
ยังไม่ครบถ้วนทุกฉบับ
เนื่องจำกไม่สะดวกในกำรส่ง
เอกสำรดังกล่ำวไปยัง
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ระบุขอ้ มูลในเอกสำรให้

 บริษทั ฯ ควรพิจำรณำควำม
เหมำะสมของกำรระบุขอ้ มูล
ในเอกสำรดังกล่ำว หรือ
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้
สำมำรถใช้งำนได้จริง

 จำกกำรประชุมระหว่ำงผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในกำรใช้
ข้อมูลจำกเอกสำรใบควบคุมกำรผลิต
(PPC Checklist) ได้มมี ติให้ยกเลิกใบ
ควบคุมกำรผลิต (PPC Checklist) ณ
วันที่ 16 ตุลำคม 2557 โดยใช้ขอ้ มูล
จำกใบสังผลิ
่ ต ใบสังซื
่ ้อ ใบตรวจสอบ
กำรผลิต และใบส่งมอบงำน ทีบ่ ริษทั ฯ
ใช้ในกำรดำเนินงำนอยู่แล้วในกำร
ควบคุมกำรผลิตแทน

4. กำรคืนวัสดุ
อุปกรณ์ในกำร
ซ่อมบำรุง

 พนักงำนไม่ได้คนื วัสดุ
อุปกรณ์ในกำรซ่อมบำรุง
ไม่ได้ดำเนินกำรภำยในวัน
ตำมข้อกำหนดของฝำ่ ย
คลังสินค้ำ เนื่องจำก
พนักงำนเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหลือนำไปใช้ครัง้ ต่อไป และ
หลงลืมกำรคืนวัสดุอุปกรณ์
ตำมระเบียบ

 พนักงำนเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหลือ ควรคืนวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ไม่ได้ใช้ให้ฝำ่ ยคลังสินค้ำ
ภำยในวันตำมข้อกำหนด

 บริษทั ฯ รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว
และได้จดั ให้มกี ำรจัดประชุมชีแ้ จงให้
พนักงำนปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนที่
กำหนดแล้วในวันที่ 14 ตุลำคม 2557
อีกทัง้ ได้มกี ำรกำชับให้พนักงำนให้
ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้
 ทัง้ นี้ จำกกำรสุ่มตรวจสอบชุดเอกสำร
กำรคืนวัสดุอุปกรณ์ ณ วันที่ 28
ตุลำคม 2557 พบว่ำมีกำรคืนวัสดุ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุงครบถ้วน

5. กำรระบุขอ้ มูล
ในเอกสำร
ประกอบกำร
ปฏิบตั งิ ำน

 กำรปฏิบตั งิ ำนกำร
บำรุงรักษำเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตำม
เอกสำรกำหนด โดยระบุ
ข้อมูลสรุปผลกำรซ่อม
เกีย่ วกับสภำพหลังกำร
เปลีย่ นและ/หรือตรวจเช็คไม่
ครบถ้วน

 บริษทั ฯ ควรกำชับให้
พนักงำนบันทึกข้อมูลใน
เอกสำรประกอบกำร
ปฏิบตั งิ ำนให้ครบถ้วน

 บริษทั ฯ รับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว
และได้จดั ให้มกี ำรจัดประชุมชีแ้ จงให้
พนักงำนปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนที่
กำหนดแล้วในวันที่ 14 ตุลำคม 2557
มีกำรกำชับให้พนักงำนให้ควำมสำคัญ
กับกำรปฏิบตั งิ ำนตำมขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดไว้
 ทัง้ นี้ จำกกำรสุ่มตรวจสอบชุดเอกสำร
กำรบันทึกข้อมูลกำรปฏิบตั งิ ำน ณ
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ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุง
โดยบริ ษทั ฯ
วันที่ 28 ตุลำคม 2557 พบว่ำมีกำร
บันทึกข้อมูลครบถ้วน

13.2 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้ศึกษำและประเมิน
ประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยได้จดั ทำรำยงำน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี (Management Letter) ฉบับลงวันที่ 18 เมษำยน 2557 และรำยงำนกำรติดตำมผล
ตำมรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี ฉบับลงวันที่ 27 สิงหำคม 2557 ทัง้ นี้ กำรประเมินประสิทธิภำพระบบ
กำรควบคุมภำยในครอบคลุมเฉพำะข้อมูลทีจ่ ำเป็ นในกำรให้ควำมเห็นชอบของผูส้ อบบัญชีสำหรับงบกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั ฯ เท่ำนัน้ ซึง่ อำจไม่ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในทัง้ ระบบได้
ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงผลสรุปจำกรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ
จำกผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ผลกำรตรวจติดตำมกำรปรับปรุงโดยบริษทั ฯ จำกกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงโดยผูส้ อบบัญชี
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2557เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
ประเด็น

ข้อสังเกตและผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริ ษทั ฯ

 ข้อสังเกต บริษทั ฯ รับรูร้ ำยได้
จำกกำรขำยรถยนต์ตำมวันที่
ในใบเสร็จรับเงิน ซึง่ ในบำง
กรณีลกู ค้ำไม่สำมำรถรับ
รถยนต์ได้ตำมวันทีก่ ำหนด
 ผลกระทบ บริษทั ฯ อำจรับรู้
รำยได้คลำดเคลือ่ น ซึง่ จะเป็น
ผลทำให้รำยได้ถูกรับรูต้ ่ำ/สูง
เกินควำมเป็นจริง และงบ
กำรเงินของบริษทั ฯ ไม่ถูกต้อง

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

 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2557 โดยได้ดำเนินกำร
ปรับปรุงรำยได้ทุกสิน้ เดือน สำหรับ
รถยนต์ทม่ี กี ำรออกใบเสร็จรับเงิน
แล้วแต่ยงั ไม่ได้นำส่งให้แก่ลกู ค้ำ

2. กำรเก็บ
 ข้อสังเกต บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูล
รวบรวมข้อมูล
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ด้จำก
รำยกำรที่
กำรเก็บรวบรวมของบริษทั ที่
เกีย่ วโยงกัน
เกีย่ วข้องกันและทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงิน

 บริษทั ฯ ควรมอบหมำย
หน้ำทีด่ งั กล่ำวให้กบั
บุคลำกรภำยในบริษทั ฯ 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 ฯ

1. กำรรับรู้
รำยได้จำก
กำรขำย
รถยนต์
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ประเด็น

ข้อสังเกตและผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

ผลการตรวจติ ดตามการปรับปรุงโดย
บริ ษทั ฯ

 ผลกระทบ ข้อมูลรำยกำรที่
เกีย่ วโยงกันอำจไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ ควร
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง

และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ จึง
ได้มอบหมำยให้ผจู้ ดั กำรฝำ่ ยบัญชีของ
ทัง้ สองฝำ่ ยร่วมกันตรวจสอบ2

3. รหัสบัญชี
 ข้อสังเกต บริษทั ฯ ยังคงมีรหัส  บริษทั ฯ ควรลบรหัสบัญชี
สำหรับกำรปิด
บัญชีของบัญชีธนำคำรทีป่ ิดไป
ดังกล่ำวออกจำกระบบ หรือ
บัญชีธนำคำร
แล้วค้ำงอยู่ในระบบ และยัง
ระบุสถำนะของบัญชี
สำมำรถบันทึกข้อมูลทำงบัญชี
ดังกล่ำวเพือ่ ให้ไม่สำมำรถ
ลงไปในบัญชีธนำคำรดังกล่ำว
นำไปใช้ในธุรกรรมใดๆ ได้
ได้
 ผลกระทบ อำจมีรำยกำร
ธุรกรรมทำงบัญชีทไ่ี ม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมำะสมถูกบันทึกอยู่
ในบัญชีธนำคำรทีถ่ ูกปิดไปแล้ว

2

 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดย
บริษทั ฯ ได้ระบุสถำนะของบัญชี
ธนำคำร ซึง่ ทำให้ไม่สำมำรถบันทึก
ข้อมูลทำงบัญชีลงไปในบัญชีธนำคำรที่
ปิดไปแล้วได้ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม
2557

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีรหัสบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ลูกซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 อยู่แล้ว และใน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้สร้ำงรหัสบัญชีเพิม่ เติมสำหรับธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ งโยงกันเรียบร้อยแล้ว
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