บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรจัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีด่ ซี ง่ึ เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ ี กล่ำวคือ กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีต่ ่ำงๆ ด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอำนำจ
ซึง่ สำมำรถตรวจสอบได้อนั นำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงำนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2557 ได้อนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จำนวน 3 ท่ำน เพื่อทำหน้ำทีส่ อบทำนควำมมีประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั
รวมถึงดำเนินกำรตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำบริษทั มีกำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมเกณฑ์ทก่ี ฎหมำยกำหนดและเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้องของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต.
บริษทั ได้แต่งตัง้ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) เพื่อทำหน้ำที่ ตรวจสอบ
และประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและติดตำมผลกำรปรับปรุง
ระบบควบคุมภำยใน กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงแนวทำงกำรประเมินของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน ได้แก่
(1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control Environment) (2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) มำตรกำรควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information & Communication)
และ (5) ระบบติดตำม (Monitoring Activities) โดยพีแอนด์แอล จะรำยงำนผลกำรตรวจสอบ กำรติดตำมกำรปรับปรุง
แก้ไขต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและฝำ่ ยบริหำรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำ กำรดำเนินงำนของบริษทั มีประสิทธิภำพ
และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทเ้ี กีย่ วข้อง
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 (โดยมีกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ 3 ท่ำน เข้ำร่วมประชุมด้วย) คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ของบริษทั โดยกำรสอบถำมข้อมูลจำกฝำ่ ยบริหำร รำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และมีควำมเห็นว่ำ
บริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั พร้อมทัง้ จัดทำแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในตำมเอกสำรแนบ 5
13.2

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (“แกรนท์ ธอนตัน”) ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
2556 และงบกำรเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุด 30 กันยำยน 2557 โดยผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิน และบริษทั ได้ดำเนินแก้ไขไปแล้ว ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีได้ทำกำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขดังกล่ำว
โดยได้ออกรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบบัญชี ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
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หัวข้อ
(1)

(2)

(3)

(4)

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
ใบสำคัญทัวไปมี
่ กำรลงนำมผูจ้ ดั ทำและผูอ้ นุมตั ไิ ม่
ครบถ้วน
ประเด็น
ใบสำคัญทัวไปบำงรำยกำรมี
่
กำรลงนำมผูจ้ ดั ทำและ
ผูอ้ นุมตั ริ ำยกำรไม่ครบถ้วน และยังไม่มกี ำรแบ่งแยก
หน้ำทีใ่ นกำรจัดทำและกำรอนุมตั อิ ย่ำงเหมำะสม
กำรจัดประเภทรำยกำรและแสดงรำยกำรบำงรำยกำร
ไม่เหมำะสม
ประเด็น
บริษทั จัดประเภทและแสดงรำยกำรบำงรำยกำร
ไม่เหมำะสม เช่น ไม่มกี ำรจัดประเภทรำยกำรของ
เงินกูย้ มื ธนำคำรทีม่ กี ำหนดชำระภำยใน 1 ปี หรือจัด
ประเภทเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง ให้แสดงรำยกำร
อย่ำงเหมำะสมในงบกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรบัญชี ทำให้ตอ้ งมีกำรปรับปรุง
รำยกำรระหว่ำงกำรตรวจสอบ
รำยกำรบัญชีบำงรำยกำรบันทึกไม่ตรงตำมงวดบัญชี
ทีถ่ ูกต้อง
ประเด็น
จำกกำรตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีของบริษทั พบว่ำ
บริษทั มีกำรบันทึกบัญชีไม่ตรงตำมงวดบัญชี สำหรับ
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ค้ำงจ่ำยจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว
และค่ำคอมมิชชันพนั
่ กงำนขำย เนื่องจำกต้องใช้เวลำ
รอเอกสำรเบิกจ่ำยจำกแผนกขำยประมำณ 2 เดือน
บริษทั รับรูค้ ่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนเป็ น
รำยจ่ำยตำมสัญญำโดยไม่ได้บนั ทึกตำมวิธเี ส้นตรง
ประเด็น
ตำมมำตรฐำนบัญชีในเรื่องสัญญำเช่ำ บริษทั จะต้อง
บันทึกค่ำเช่ำตำมสัญญ้ำช่ำดำเนินงำนตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ โดยถัวเฉลีย่ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ
ตำมวิธเี ส้นตรง
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แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปจั จุบนั

แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปจั จุบนั

แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปจั จุบนั

บริษทั ได้ปรับปรุงแก้ไขในงบกำรเงินแล้ว

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

13.3

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
พีแอนด์แอล ได้สอบทำนและประเมินระบบควบคุมภำยในของบริษทั ในเรื่อง วงจรรำยได้ กำรบริหำรสินทรัพย์
ถำวร และวงจรรำยจ่ำย ในช่วงระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ตุลำคม 2556 และต่อมำในเดือนมีนำคม 2557 พีแอนด์แอล
ได้ตดิ ตำมผลกำรตรวจสอบวงจรรำยได้ กำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร และวงจรรำยจ่ำย โดยจำกกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบ พีแอนด์แอล พบว่ำ ประเด็นทีไ่ ด้ตรวจสอบและให้คำแนะนำในกำรแก้ไขนัน้ บริษทั ได้ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ทัง้ นี้ พีแอนด์แอล คงเหลือข้อสังเกตสำหรับระบบควบคุมภำยใน ดังนี้
หัวข้อ
1.

2.
2.1

2.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
การกาหนดราคาเช่าพืน้ ที่
ประเด็น
กำรบันทึกข้อมูล Price list ในระบบ Kass One ไม่
ถูกต้อง จำนวน 36 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 2.70
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรทำกำรสอบทำนกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
Kass One อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูล
ผิดพลำด
การบริหารพืน้ ที่เช่า
ประเด็น
ไม่พบสัญญำเช่ำและบริกำรจำนวน 9 รำยกำร
คิดเป็ นร้อยละ 4.11 ทัง้ นี้ อยู่ระหว่ำงกำรขออนุมตั ิ 5
รำยกำร และไม่พบสัญญำ 4 รำยกำร
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรเร่งดำเนินกำรติดตำมกำรจัดทำเอกสำร
สัญญำเช่ำและบริหำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่
บริษทั กำหนด
ประเด็น
กำรออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่ำเช่ำและบริกำร
ล่ำช้ำ จำนวน 7 รำยกำร คิดเป็ นร้อยละ 1.67
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีบ่ ริษทั กำหนดอย่ำง
เคร่งครัด และควรดำเนินกำรจัดทำใบแจ้งหนี้เรียก
เก็บเงินค่ำเช่ำและบริกำรให้ทนั กำหนดกำร
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ประเด็นข้ำงต้นเกิดจำก Human Error ของเจ้ำหน้ำที่
บริษทั ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนเพิม่ เติม
โดยกำหนดให้เจ้ำหน้ำทีส่ ว่ นงำนบัญชีรำยได้
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล Standard Price
List ทุกครัง้ ก่อนเสนอผูม้ อี ำนำจอนุมตั ลิ งนำม
จึงคำดว่ำไม่น่ำจะเกิดปญั หำดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั รับทรำบและจะดำเนินกำรปรับปรุงให้ครบถ้วน
ต่อไป

ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ได้ตรวจสอบสัญญำเพิม่ เติมพบว่ำมีสญ
ั ญำ
ครบถ้วนแล้ว
บริษทั รับทรำบและจะดำเนินกำรปรับปรุงให้ครบถ้วน
ต่อไป
ควำมคืบหน้ำ
ปจั จุบนั บริษทั ได้ดำเนินกำรจัดทำใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ
เงินค่ำเช่ำและบริกำรทันกำหนดเวลำเป็ นไปตำม
นโยบำยของบริษทั

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหำชน)

หัวข้อ
3.

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
การรับชาระหนี้
ประเด็น
มีกำรรับชำระเงินจำกลูกค้ำผ่ำนบัญชีบริษทั ซึง่ ไม่
ทรำบทีม่ ำของรำยได้อย่ำงชัดเจน ดังนัน้ ไม่สำมำรถ
ตัดหนี้ให้กบั ลูกค้ำได้ มีจำนวน18 รำยกำร มูลค่ำ
271,583.35 บำท
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ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรติดตำมเอกสำรหลักฐำนในกำรจ่ำยชำระ
เงินของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ นำข้อมูลไปตัดหนี้
ได้อย่ำงทันกำหนดกำร และสำมำรถนำข้อมูลลูกหนี้
ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง

ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ได้ดำเนินกำรติดตำมเอกสำรหลักฐำนในกำร
ชำระเงินของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ และได้ดำเนินกำร
ตัดหนี้ให้กบั ลูกค้ำครบถ้วนแล้ว

บริษทั รับทรำบและจะดำเนินกำรปรับปรุงให้ครบถ้วน
ต่อไป

ต่อมำในเดือนกรกฎำคม 2557 พีแอนด์แอล ได้เข้ำตรวจสอบระบบกำรบริหำรทรัพยำบุคคลของบริษทั พบว่ำ
บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำนโยบำยและตัวชีว้ ดั ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล รวมทัง้ แผนงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วกับระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อเสนอแนะของ
พีแอนด์แอล โดยในเดือนพฤศจิกำยน 2557 บริษทั ได้จดั ทำนโยบำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและนำเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั (ซึง่ มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย) แล้ว โดยในส่วนประเด็นอื่นๆ บริษทั ได้กำหนด
เป็ นแผนกำรปฏิบตั งิ ำนสำหรับปี 2558 และจะรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อไป
13.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั
บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ พีแอนด์แอล ซึง่ เป็ นหน่วยงำนภำยนอกให้ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎำคม 2556 ซึง่ พีแอนด์แอล ได้มอบหมำยให้ นำงสำวสุกลั ยำ มโนเลิศ ตำแหน่ง
Internal Audit Supervisor เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีผ่ ตู้ รวจสอบภำยในของบริษทั โดยมีรำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบ 3 ทัง้ นี้ ตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรตรวจสอบภำยใน ได้ตำมควำมเหมำะสม
ทัง้ นี้ จำกกำรพิจำรณำคุณสมบัตแิ ละประสบกำรณ์ของพีแอนด์แอล บริษทั เห็นว่ำ พีแอนด์แอล เป็ นหน่วยงำน
ภำยนอกทีม่ คี วำมเป็ นอิสระ ทำหน้ำทีร่ ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีคุณสมบัติ
เพียงพอทีจ่ ะทำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยตรวจสอบภำยในของบริษทั ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ นำงสำวสุกลั ยำ มโนเลิศ
มีคุณสมบัตเิ พียงพอทีจ่ ะทำหน้ำทีห่ วั หน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำกกว่ำ 7 ปี และได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องมำอย่ำงต่อเนื่อง
ั บนั บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมตั แิ ผนกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบภำยในของพีแอนด์แอล
โดยปจจุ
ในปี 2558 ต่อไป
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