บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ซี ง่ึ เป็ นไปตามหลักการของการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี กล่าวคือ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีต่ ่างๆ ด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอานาจ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อนั นาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน
3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุ มภายในของบริษัท รวมถึง
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีการดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ฎหมายกาหนดและเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด (“พีแอนด์แอล”) เพื่อทาหน้าที่ ตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและติดตามผลการปรับปรุง
ระบบควบคุ มภายใน การปฏิบตั ิต ามนโยบายและระเบีย บปฏิบ ัติท่เี กี่ย วข้อ ง ซึ่ง รวมถึง แนวทางการประเมิน ของ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่
(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) (3) มาตรการ
ควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ
(5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities) โดยพีแอนด์แอล จะรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า การดาเนินงานของบริษทั มีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ้ี กีย่ วข้อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (โดยมีกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย) คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยการสอบถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหาร รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าบริษทั
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัท พร้อมทัง้ จัดทาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในตามเอกสารแนบ 5
13.2

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูส้ อบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด (“แกรนท์ ธอนตัน”) ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินประจา
ปี 2556 งบการเงินสาหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบการเงินประจาปี 2557 รวมทัง้ สอบทาน
งบการเงินสาหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบการเงินงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
โดยผูส้ อบบัญชีได้ให้ขอ้ สังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ซึง่ บริษทั ได้ดาเนินแก้ไขข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว ทัง้ นี้ ผูส้ อบ
บัญชีได้ทาการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขดังกล่าวโดยได้ออกรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
บัญชี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หัวข้อ
(1)

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
ใบสาคัญทัวไปมี
่ การลงนามผูจ้ ดั ทาและผูอ้ นุมตั ไิ ม่
ครบถ้วน
ประเด็น
ใบสาคัญทัวไปบางรายการมี
่
การลงนามผูจ้ ดั ทาและ
ผูอ้ นุมตั ริ ายการไม่ครบถ้วน และยังไม่มกี ารแบ่งแยก
หน้าทีใ่ นการจัดทาและการอนุมตั อิ ย่างเหมาะสม

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
บริษทั กาหนดนโยบายการจัดทาใบสาคัญทัวไป
่
จะต้องมีผจู้ ดั ทาและผูต้ รวจสอบซึง่ ไม่ใช่บุคคล
เดียวกันลงนาม แต่พบว่าบางหน่วยงานยังไม่ได้
ปฎิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั
ได้กาชับและควบคุมให้การจัดทาใบสาคัญทัวไป
่
ได้รบั การตรวจสอบและอนุมตั ใิ ห้ถูกต้องตามนโยบาย
และแบ่งแยกหน้าทีผ่ จู้ ดั ทาและผูต้ รวจสอบอย่าง
เหมาะสมแล้ว
ความคืบหน้า
แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุการณ์ดงั กล่าวในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปจั จุบนั

(2)

(3)

การจัดประเภทรายการและแสดงรายการบางรายการ
ไม่เหมาะสม
ประเด็น
บริษทั จัดประเภทและแสดงรายการบางรายการ
ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มกี ารจัดประเภทรายการของ
เงินกูย้ มื ธนาคารทีม่ กี าหนดชาระภายใน 1 ปี หรือจัด
ประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ให้แสดงรายการ
อย่างเหมาะสมในงบการเงิน ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการบัญชี ทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุง
รายการระหว่างการตรวจสอบ

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นดังกล่าวเป็ นเรื่องของการจัดประเภท
และแสดงรายการ (reclassify) หน้างบการเงิน
เพื่อความชัดเจนและสะดวกกับผูใ้ ช้งบการเงิน
ซึง่ บริษทั ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ในส่วนของ
การบันทึกบัญชีนนั ้ ถูกต้อง

รายการบัญชีบางรายการบันทึกไม่ตรงตามงวดบัญชี
ทีถ่ ูกต้อง
ประเด็น
จากการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของบริษทั พบว่า
บริษทั มีการบันทึกบัญชีไม่ตรงตามงวดบัญชี สาหรับ
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ค้างจ่ายจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
และค่าคอมมิชชันพนั
่ กงานขาย เนื่องจากต้องใช้เวลา
รอเอกสารเบิกจ่ายจากแผนกขายประมาณ 2 เดือน

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ฝา่ ยบริหารได้ตรวจสอบและแก้ไขการการบันทึกบัญชี
ให้ตรงงวดบริการทีเ่ กิดขึน้ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
และได้ปรับปรุงระบบการจัดทาเอกสารให้ทนั ทุกงวด
งบการเงิน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่า
ข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ มีจานวนไม่เป็ นนัยสาคัญต่อ
ผลการดาเนินงานของบริษทั

ความคืบหน้า
แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุการณ์ดงั กล่าวในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปจั จุบนั

ความคืบหน้า
แกรนท์ ธอนตัน ไม่พบเหตุการณ์ดงั กล่าวในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปจั จุบนั

ส่วนที่ 2 หน้า 91

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
(4)

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
บริษทั รับรูค้ ่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ น
รายจ่ายตามสัญญาโดยไม่ได้บนั ทึกตามวิธเี ส้นตรง
ประเด็น
ตามมาตรฐานบัญชีในเรื่องสัญญาเช่า บริษทั จะต้อง
บันทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานตลอดอายุ
สัญญาเช่า โดยถัวเฉลีย่ ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
ตามวิธเี ส้นตรง

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
บริษทั ได้ทาการปรับปรุงวิธกี ารรับรูค้ ่าเช่าเป็ นแบบ
ถัวเฉลีย่ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ให้เป็ นตามมาตรฐาน
บัญชีแล้ว ทัง้ นี้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตามวิธรี บั รูค้ ่าเช่า
ทีจ่ ่ายตามสัญญาในอดีตไม่เป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงิน
ความคืบหน้า
บริษทั ได้ปรับปรุงแก้ไขในงบการเงินแล้ว

13.3

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
พีแอนด์แอล ได้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ในเรื่อง วงจรรายได้ การบริหารสินทรัพย์
ถาวร และวงจรรายจ่าย ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2556 และในเดือนมีนาคม 2557 พีแอนด์แอล ได้
ติดตามผลการตรวจสอบวงจรรายได้ การบริหารสินทรัพย์ถาวร และวงจรรายจ่าย โดยจากการติดตามผลการตรวจสอบ
พีแอนด์แอล พบว่า ประเด็นทีไ่ ด้ตรวจสอบและให้คาแนะนาในการแก้ไขไปก่อนหน้านัน้ บริษทั ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว
โดยต่อมาในเดือนเมษายน 2558 พีแอนด์แอล ได้เข้าติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นทีต่ รวจพบอีก
ครัง้ หนึ่ง และได้นาเสนอผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีประเด็นและรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้
หัวข้อ
1.

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
การกาหนดราคาเช่าพืน้ ที่
ประเด็น
การบันทึกข้อมูล Price list ในระบบ Kass One
ไม่ถูกต้อง จานวน 36 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 2.70
ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจสอบทัง้ หมด

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรทาการสอบทานการบันทึกข้อมูลในระบบ
Kass One อย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันข้อมูล
ผิดพลาด

ความคืบหน้า
บริษทั ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม
โดยกาหนดให้เจ้าหน้าทีส่ ว่ นงานบัญชีรายได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Standard Price
List ทุกครัง้ ก่อนเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ลิ งนาม
และได้แก้ความผิดพลาดของโปรแกรมดังกล่าวแล้ว
ั
จึงไม่น่าจะเกิดปญหาดั
งกล่าวอีกในอนาคต

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นข้างต้นเกิดจากความผิดพลาด (Bug) ของ
การ Update โปรแกรม และ Human Error ของ
เจ้าหน้าที่

ผลการติดตามการตรวจสอบ
ในการตรวจติดตามการกาหนดราคาเช่าพืน้ ทีแ่ ละ
การตรวจสอบใบเสนอราคา พีแอนด์แอล พบว่า
ระบบควบคุมภายในทีบ่ ริษทั จัดทาขึน้ สามารถลด
ความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวได้ และในการตรวจติดตาม
ไม่พบข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว
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หัวข้อ
2.
2.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
การบริหารพืน้ ที่เช่า
ประเด็น
ไม่พบสัญญาเช่าและบริการจานวน 9 รายการ
คิดเป็ นร้อยละ 4.11 ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจสอบ
ทัง้ หมด

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรเร่งดาเนินการติดตามการจัดทาเอกสาร
สัญญาเช่าและบริหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
บริษทั กาหนด

ความคืบหน้า
บริษทั ได้ทาการตรวจสอบสัญญาเพิม่ เติมในภายหลัง
พบว่า มีสญ
ั ญาครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นข้างต้นเกิดจากสัญญาดังกล่าวมีเอกสาร
ประกอบไม่ครบถ้วนอยู่ระหว่างการติดตาม หรืออยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิ โดยผูม้ อี านาจ
ลงนาม

ผลการติดตามการตรวจสอบ
ในการตรวจติดตามสัญญาเช่าพืน้ ที่ พีแอนด์แอล
ไม่พบข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว
2.2

ประเด็น
การออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่าเช่าและบริการ
ล่าช้า จานวน 7 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 1.67 ของ
รายการทีส่ มุ่ ตรวจสอบทัง้ หมด

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
สาเหตุทท่ี าให้การออกใบแจ้งหนี้ล่าช้า เนื่องจาก
อยู่ระหว่างรอคู่สญ
ั ญาพิจารณา, อยู่ระหว่างรอลูกค้า
พิจารณาราคา หรืออยู่ในช่วงปรับปรุงพืน้ ทีพ่ จิ ารณา
ต่อสัญญาลูกค้าเดือนต่อเดือน

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีบ่ ริษทั กาหนดอย่าง
เคร่งครัด และควรดาเนินการจัดทาใบแจ้งหนี้เรียก
เก็บเงินค่าเช่าและบริการให้ทนั กาหนดการ

ความคืบหน้า
บริษทั ได้ปรับปรุงระบบการออกใบแจ้งหนี้ โดยฝา่ ย
จัดการได้มกี ารกาหนดนโยบายโดยให้แจ้งผูเ้ ช่าพืน้ ที่
ก่อนหมดสัญญาอย่างน้อย 3 เดือน และได้กาชับให้
ฝา่ ยขายพืน้ ทีเ่ ร่งติดตามสัญญาจากลูกค้าทุกรายให้
ครบถ้วนเพื่อดาเนินการออกใบแจ้งหนี้ได้ตามกาหนด
ทาให้ปจั จุบนั บริษทั ดาเนินการจัดทาใบแจ้งหนี้เรียก
เก็บเงินค่าเช่าและบริการทันกาหนดเวลาเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษทั
ผลการติดตามการตรวจสอบ
ในการตรวจติดตามการบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าและการรับ
ชาระหนี้ พีแอนด์แอล พบว่า ระบบควบคุมภายในที่
บริษทั จัดทาขึน้ สามารถลดความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว
ได้ และในการตรวจติดตามไม่พบข้อบกพร่องในเรื่อง
ดังกล่าว
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
3.
3.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
การรับชาระหนี้
ประเด็น
มีการรับชาระเงินจากลูกค้าผ่านบัญชีบริษทั ซึง่ ไม่
ทราบทีม่ าของรายได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ไม่สามารถ
ตัดหนี้ให้กบั ลูกค้าได้ มีจานวน18 รายการ มูลค่า
271,583.35 บาท

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ควรติดตามเอกสารหลักฐานในการจ่ายชาระ
เงินของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ เพือ่ นาข้อมูลไปตัดหนี้
ได้อย่างทันกาหนดการ และสามารถนาข้อมูลลูกหนี้
ไปใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ความคืบหน้า
- บริษทั ประชาสัมพันธ์ให้ผเู้ ช่าพืน้ ทีใ่ ช้วธิ ชี าระ
ค่าเช่าพืน้ ทีผ่ ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร
หรือผ่าน Jay Mart Pay Point เป็ นหลัก ซึง่ ช่องทาง
ดังกล่าวสามารถระบุผเู้ ช่าทีช่ าระค่าพืน้ ทีไ่ ด้และจะ
ไม่ทาให้เกิดปญั หาดังกล่าวอีก อย่างไรก็ดี ยังคงมี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ระบบการโอนเงินผ่าน ATM
เพื่อเป็ นระบบสารอง และอานวยความสะดวกสาหรับ
ผูเ้ ช่าพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่สามารถโอนเงินผ่านทางธนาคารได้
- กรณีดงั กล่าวจะเกิดขึน้ ในช่วงทีถ่ งึ รอบการชาระ
เงินค่าเช่าพืน้ ที่ (ทุกวันที่ 5 ของเดือน) และยังไม่ถงึ
กาหนดติดตามการชาระเงินของบริษทั ) ทุกวันที่ 9
ของเดือน( และทีผ่ ่านมาบริษทั สามารถติดตามการรับ
ชาระเงินได้อย่างครบถ้วน- กระบวนการติดตาม
เอกสารหลักฐานในการชาระเงินของลูกค้าจะเริม่ จาก
ในวันที่ 9 ของทุกเดือนบริษทั จะรวบรวมรายชื่อผูเ้ ช่า
พืน้ ทีท่ ย่ี งั ไม่ได้ชาระเงินเพื่อออกใบแจ้งเตือนการ
ชาระเงิน ซึง่ หากลูกค้าได้ทาการชาระมาแล้วก็
สามารถส่งเอกสารให้ทางบริษทั เพื่อตัดยอดทีต่ อ้ ง
ชาระได้ จากนัน้ ในวันที่ 15 บริษทั จะทาการส่ง SMS
แจ้งเตือนลูกค้าอีกครัง้ และจะดาเนินการทาง
กฎหมายต่อไป หากลูกค้ายังคงไม่เข้ามาชาระเงิน

ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็นข้างต้นเกิดจากการทีผ่ เู้ ช่าพืน้ ทีโ่ ครงการ
IT Junction บางรายชาระเงินค่าเช่าพืน้ โดยการ
โอนเงินผ่าน ATM เข้าบัญชีบริษทั โดยไม่ได้มกี าร
แจ้งโอนเงินหรือส่ง slip การโอนเงินมายังบริษทั
ซึง่ ตามขัน้ ตอนในการชาระเงินค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ดยผ่าน
ATM บริษทั กาหนดให้ตอ้ งมีการส่ง slip การโอนเงิน
ให้บริษทั เพื่อยืนยันการโอนเงินด้วย

ผลการติดตามการตรวจสอบ
ในการตรวจติดตามการบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าและการรับ
ชาระหนี้ พีแอนด์แอล ไม่พบข้อบกพร่องในเรื่อง
ดังกล่าว
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

หัวข้อ
3.2

4.

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
ประเด็น
พบการรับเงินผ่านระบบ JMART PAY POINT จาก
บมจ. เจมาร์ท ล่าช้า 1 วัน มูลค่า 10,420,350 บาท

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ข้อเสนอแนะ
(1) กรณีมกี ารแก้ไขเอกสารควรทาการยกเลิกเอกสาร
เดิมและระบุสาเหตุของการแก้ไข/ยกเลิก ให้ชดั เจน
(2) ใช้รายงานสรุปการยกเลิกจากระบบ Kass One
มาใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(3) แผนกบัญชีควรจัดเก็บเอกสารทัง้ ชุดให้ครบถ้วน
หรือกาหนดเวลาการเรียกเก็บเอกสารคืนจากลูกค้า
(4) เอกสารทีย่ กเลิก แผนกทีร่ บั ผิดชอบ ควรมีการ
ควบคุมเอกสารสูญหาย

ความคืบหน้า
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากเอกสารทีอ่ อกมีปริมาณ
มากทาให้การเก็บเอกสารไม่ครบถ้วน ซึง่ ฝา่ ยบริหาร
ได้กาชับพนักงานแผนกบัญชีให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ให้ครบถ้วนและให้ผจู้ ดั การแผนกบัญชีตรวจสอบ
และจัดทารายงานสรุปแจ้งฝา่ ยบริหารทุกเดือน
อย่างไรก็ดี บริษทั มีการกาหนดวิธปี ฏิบตั ใิ นการ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ดังนี้

ความเห็นของฝา่ ยบริหารและความคืบหน้าในการ
ดาเนินการ
กรณีดงั กล่าวเกิดจากข้อผิดพลาดในการโอนเงินของ
ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าทีข่ อง บมจ. เจมาร์ท ทาให้ไม่สามารถโอนได้
บริษทั ควรปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในเรื่องการรับชาระเงิน ตามกาหนดเวลา ซึง่ บมจ. เจมาร์ท แจ้งว่าจะไม่
ผ่านระบบ PAY POINT อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณี เกิดขึน้ อีก โดยบริษทั กาหนดให้แผนกการเงินเป็ น
ดังกล่าวอีก ควรพิจารณาเรื่องการคิดดอกเบีย้ จาก
ผูต้ รวจสอบการโอนเงินช่องทาง PAYPOINT ให้
การชาระเงินคืนล่าช้า
เป็ นไปตามสัญญา ทัง้ นี้ ข้อผิดพลาดดังกล่าว
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ลกู ค้าของบริษทั
เนื่องจากบริษทั สามารถเข้าไปตัดหนี้และออก
ใบเสร็จรับเงินให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามวันทีล่ กู ค้า
ชาระเงิน
ภาษีขาย
ความเห็นของฝา่ ยบริหาร
ประเด็น
(1) เอกสารใบเสร็จรับเงินทีข่ าดหายเกิดจาก
จากการตรวจสอบรายงานภาษีขายกับเอกสาร
เครื่องพิมพ์เอกสารขัดข้องทาให้เอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี พบว่า
ใบเสร็จรับเงินทีส่ งพิ
ั ่ มพ์ฉีกขาด จึงมีการยกเลิก
(1) เอกสารใบเสร็จรับเงินทีม่ าจากโรงพิมพ์มชี ่วง
เอกสารดังกล่าว โดยไม่ได้จดั เก็บเอกสาร
เลขทีข่ าดหาย จานวน 18 รายการ คิดเป็ น 0.98%
ของรายการทีส่ มุ่ ตรวจสอบทัง้ หมด อย่างไรก็ดี ไม่มี ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับทีฉ่ ีกขาดเอาไว้
(2) บริษทั มีการจัดทารายงานสรุปสาเหตุทม่ี กี าร
ผลต่อเลขทีใ่ บเสร็จในระบบ
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินและนาเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ิ
(2) มีการขีดฆ่าหรือประทับตรายกเลิกในเอกสาร
เป็ นประจาทุกเดือน
“ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี” แต่ ไม่ระบุสาเหตุ
(3) บริษทั จะทาการจัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน
การยกเลิก จานวน 42 รายการ คิดเป็ น 2.30%
ยกเลิกให้ครบถ้วน โดยได้ตดิ ตามขอคืนเอกสารจาก
(3) กรณีทาการยกเลิกเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน/
ลูกค้าครบทุกรายแล้ว
ใบกากับภาษี" มีการจัดเก็บเอกสารไม่ครบถ้วน
จานวน 3 รายการ คิดเป็ น 0.16%
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หัวข้อ

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
(1) แผนกบัญชีจะทาการลงเลขทีแ่ ละวันทีร่ บั
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินจากโรงพิมพ์ในสมุดคุม
(2) การเบิกแบบฟอร์มเพื่อนาไปใช้จะต้องเซ็นชื่อเบิก
แบบฟอร์มในสมุดคุม
(3) กรณีเกิดปญั หาต้องยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เช่น พิมพ์แล้วกระดาษ ชารุดเสียหาย ต้องทาการ
เก็บเอกสารยกเลิกทัง้ ชุด (ต้นฉบับและสาเนา)
พร้อมทัง้ ประทับตรายกเลิก และระบุเหตุผลของ
การยกเลิกแบบฟอร์มดังกล่าว
(4) ทุกสิน้ เดือน แผนกบัญชีจะต้องทารายงานสรุป
เลขทีใ่ บเสร็จรับเงินทีใ่ ช้ไปและทีม่ กี ารยกเลิกและ
ตรวจสอบกับใบเสร็จทีย่ งั ไม่ได้ใช้
(5) ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีจตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานสรุปกับแบบฟอร์มใบเสร็จ/ใบกากับภาษี
อีกครัง้ และเซ็นชื่อในรายงานสรุป และในกรณีมกี าร
ยกเลิกใบเสร็จรับเงินทีใ่ ห้กบั ลูกค้าจะต้องยกเลิก
เอกสารทัง้ ชุด พร้อมทัง้ ประทับตรายกเลิกและระบุ
เหตุของการยกเลิก กรณีทอ่ี อกใบเสร็จรับเงินให้กบั
ลูกค้าแล้ว และลูกค้าขอให้ออกใบกากับภาษีให้ใหม่
จะต้องขอต้นฉบับกลับคืนจากลูกค้า เพื่อนาต้นฉบับ
มารวมกับเอกสารทัง้ ชุดทุกครัง้

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2557 พีแอนด์แอล ได้เข้าตรวจสอบระบบการบริหารทรัพยาบุคคลของบริษทั พบว่า
บริษทั อยู่ระหว่างการจัดทานโยบายและตัวชีว้ ดั ด้านทรัพยากรบุคคล ระเบียบและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพ ยากรบุค คล รวมทัง้ แผนงานต่ างๆ ที่เกี่ย วกับ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็ น ไปตามข้อเสนอแนะของ
พีแอนด์แอล โดย บริษทั ได้จดั ทานโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั (ซึง่ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย) แล้ว โดยในส่วนประเด็นอื่นๆ
บริษทั ได้กาหนดเป็ นแผนการปฏิบตั งิ านสาหรับปี 2558 ต่อไป และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2558 พีแอนด์แอลได้เข้าตรวจ
ติดตามการผลการปฏิบตั งิ านในเรื่องดังกล่าวอีกครัง้ พบว่า บริษทั ได้จดั ทานโยบายและตัวชีว้ ดั ด้านทรัพยากรบุคคล ระเบียบ
และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ แผนงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ครบถ้วนแล้ว
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บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

13.4

ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั
บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ พีแอนด์แอล ซึง่ เป็ นหน่ วยงานภายนอกให้ปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึง่ พีแอนด์แอล ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกลั ยา มโนเลิศ ตาแหน่ ง Internal
Audit Supervisor เป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ู้ตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3 ทัง้ นี้ ตามขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
ได้ตามความเหมาะสม โดยบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ผนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของพีแอนด์แอล ในปี 2558 แล้ว
ทัง้ นี้ จากการพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของพีแอนด์แอล บริษัทเห็นว่า พีแอนด์แอล เป็ นหน่ วยงาน
ภายนอกที่มคี วามเป็ นอิสระ ทาหน้ าที่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติ
เพีย งพอที่จ ะทาหน้ าที่ฝ่า ยตรวจสอบภายในของบริษัท ได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนี้ นางสาวสุกลั ยา มโนเลิศ
มีคุณสมบัติเพียงพอที่จ ะท าหน้ า ที่ห ัวหน้ า งานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่ องจากมีประสบการณ์ ใ นการทางาน
ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 7 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องมาอย่างต่อเนื่อง
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