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10.

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวัน ที่ 23 กุมภาพัน ธ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบครบทั้งสามทาน เขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดพิจารณาประเมิน ความเพียงพอของระบบ
การควบคุ มภายในของบริษั ท ตามแบบประเมิ น ความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในของคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมูลจากฝายบริห ารในดานตางๆ 5 สวน คือ
1) องคกรและสภาพแวดลอม
2) การบริหารความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบ ัติงานของฝายบริห าร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
5) ระบบการติดตาม
ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบัน บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และสอดคล องกับ แบบประเมิ น การควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากั บ หลักทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ย
โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบ ริห ารและบุคคลที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวนั้น (ตามขอ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) บริษัท มี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ รวมทั้งยังไดมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่ในการรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก เพื่อ สํารวจและประเมิน ระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับ แบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยูในเอกสารแนบ 2
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น พีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ไดศึกษาและประเมิน ประสิท ธิภาพระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สําหรับ ปสิ้น สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 ผูสอบบัญชีพบขอสังเกต/จุดออ น
บางประการ ซึ่งอาจมีผลตอระบบการควบคุมภายในหรือตองบการเงิน ของบริษัทในอนาคต ผูสอบบัญชีจึงไดเสนอขอคิดเห็น
พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อใหบริษัท ดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมในแตละกรณี โดยผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็น
ตอขอสังเกตดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท

1. การควบคุมสินคาคงเหลือ
จากการเขารวมสังเกตการณตรวจนับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553
พบวาการเตรียมการกอนตรวจนับวัตถุดิบ (เหล็ก) ยังไมเ พียงพอ
และครบถวนในเรื่องเกี่ยวกับ
- การจัดเตรียมเอกสารและรายงานสตอควัตถุดิบ(เหล็ก)
รวมทั้งมาตรการในการควบคุมเอกสารตรวจนับที่ใ ช
เชน การลําดับเลขที่ เปนตน
- จัดทํา และแนะนํา บุค ลากรที่เ กี่ย วกับการตรวจนับใน
เรื่องเกี่ยวกับวิธีการนับ การสอบยันยอดที่นับไดสภาพ
สินคา การใชและจดบันทึกผลการตรวจนับ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจนับ บริษัทไดมีการวางแผนการ
ตรวจนับภายในกิจการสําหรับงวดสิ้นสุดไตรมาสที่ 1/2554 โดยจะมีการ
แบงแยกรายละเอียดวัตถุดิบออกเปนยอดของแตละ Location เพื่อ ให
สามารถยันยอดการตรวจนับไดในกลุม ที่แบงการตรวจ และเมื่อนํา ยอด
ของทุ ก กลุ ม ที่ต รวจนั บ มารวมกั น จะเท า กั บยอดตามรายงานสิ น ค า
คงเหลือได ทั้งนี้มีการประชุมรว มกับบุคลากรที่เ ขา มาเกี่ยวขอ งกับการ
ตรวจนับ เพื่อใหเ กิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน

ระดับความมีสาระสําคัญ : ต่ํา

สวนที่ 2 หนา 73

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ขอสังเกตของผูสอบบัญชี

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท

ขอเสนอแนะ
ในการตรวจนั บ สิ น ค า คงเหลื อ ประจํ า ป บริ ษั ท ควรกํ า ชั บ ให
หนว ยงานที่เ กี่ยวขอ งจัดเตรียมการตรวจนับลว งหนา เพื่อใหเ กิ ด
ความพรอม จัดเตรียมเอกสารและขอมูลเพื่อใหประกอบการตรวจ
นับ รวมทั้งจัดอบรมและจัดใหมีบุคลากรที่มีความชํานาญเกี่ยวกับ
สินคาและจํานวนวันที่ตรวจนับใหเหมาะสมกับวัตถุดิบ ทั้งนี้เ พื่อให
รายงานสิ น ค า คงเหลื อ ณ วั นที่ ต รวจนั บถู กต อ งตรงกั น และ
สามารถเปรียบเทียบผลการตรวจนับไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังทําการวาจางบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูประเมิน ระบบตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อทําการประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษัทสําหรับปสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม โดยผูป ระเมิน ไดท ําการประเมินตามรายงานผลการตรวจระบบการควบคุมภายในลงวันที่ 28 เมษายน 2554 ดังนี้
ขอสังเกตของผูป ระเมินระบบตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผูบริหารของบริษัท

1. จากการสุมตรวจสอบตนทุนงานรับจางจํา นวน 3 โครงการที่มี
มูล คา ตามสั ญ ญาสู งสุ ด สํ า หรับเดื อ น พฤศจิ กายน และเดือ น
ธันวาคม 2553 พบวา ปริมาณวัตถุดิบใชไปในเดือ นไมสอดคลอ ง
กับปริมาณที่ผลิตไดประจําเดือน ซึ่งเกิดจากมีเ หล็กที่เหลือจากการ
ผลิต แตไมไดบันทึกเหล็กดังกลา วบางสว นคืนกลับคลัง โดยเปน
สวนของ 1)เหล็กPlate 2)เหล็กHL 3)เหล็กL 4)เหล็กอื่นๆ ที่ตัดแลว
เหลือ ซึ่งเหล็กดังกลาวสามารถนําไปใชตอไดในงานตอไป ซึ่งจะทํา
ให ต น ทุ น งานรั บ จ า งอาจบั น ทึ ก ข า มงวดหรื อ อาจไม ต รงตาม
โครงการ

1. เหล็ก Plate ซึ่งมีปริม าณการเบิกใชในป 2553 เทียบเปนสัดสว นใน
อัตรารอยละ 2.88 ตอปริมาณการใชของเหล็กทั้งหมด และมียอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นปเทากับ 1.79 ลานบาท ในอัตรารอ ยละ 0.28 ตอ สินทรัพยรวม
นั้น บริษัทมีแผนการใชเหล็ก Plate ตาม Plan การผลิตของบริษัท ซึ่งการ
ใชในแตละแผน อาจไมไดใชเหล็กครบเต็มจํานวนแผนและจะยังไมบันทึก
เศษที่เหลือกลับคืนเขาคลังทันที แตจะเก็บนํา ไปใชในPlanงานถัดไป จน
ไม สามารถใช ง านอื่ น ได อี ก จึ ง โอนไปเก็ บ ไว ร อการขายเป น scrap
ตามปกติการดําเนินการในธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท ผลกระทบที่อาจ
มีตอตนทุนงานรับจา งตามสัดสว นปริมาณขา งตน ซึ่งมีจํา นวนที่ไมเ ปน
สาระสําคัญ
2. เหล็ก HL, L และเหล็กอื่นๆ จะมีการพิจารณาเศษเหล็กที่เหลือจากการ
ใช จ ะบั น ทึ ก รั บคื น เหล็ ก ที่ เ หลื อ จากการตั ด กลั บ คื น เข า คลั งเศษ โดย
คํา นึ งถึ งโอกาสที่จะนํา เศษกลับมาใชกับPlanงานตอ ไปเปนหลั ก หาก
จํานวนชิ้นเศษมีจํานวนชิ้นนอย หรือโอกาสนําเศษกลับมาใชยังไมมีความ
ชัดเจน บริษัทจะไมรับคืนเขา ระบบ ถือวา เศษที่เ กิดขึ้นเปนตนทุนรับจา ง
เต็ ม เส นทั้ งจํ า นวน หากในอนาคตสามารถนํ า กลั บมาใช ได ก็ ถือ เป น
ประโยชนของงานถัดๆ ไป เฉกเชนกับการนํา เศษไปจํา หนา ยก็จะบันทึก
เมื่อมีการจําหนายออกไป

2. จากการสุม ตรวจสอบการบั นทึ กใบรับ-ใบเบิ กเหล็ ก Reuse
เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2553 จํานวน 10 รายการ พบวา
ถูกตองตรงกัน ยกเวนใบเบิก 1 รายการที่ไมตรงกับ Stock card
เนื่องจาก พนักงานบริษัทจะตองมีการคํานวณปริมาณเบิกตามใบ
เบิก เมื่ อ นํา มาทํา การตรวจสอบอีก ครั้ง แลว พบข อ ผิดพลาดจึ ง
แกไข แตเ กิดความเขาใจผิดจึงทําใหปอนขอมูลผิด
จากการสอบถามเพื่อสรุปสาเหตุของขอ ผิดพลาดขา งตน พบว า
สาเหตุเกิดจากความไมชํานาญงานของพนักงาน, การปรับเปลี่ยน
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หมุนเวี ยนพนัก งาน ซึ่งพนั กงานใหม อ าจตอ งเรียนรูใ นบางเรื่อ ง
เป น ต น อย า งไรก็ตาม บริษัท จั ด ใหมี ก ระบวนการติ ดตามและ
ตรวจสอบความผิดปกติข องตน ทุนงานแต ละโครงการทุ กเดือ น
ตลอดจนมี ก ารตรวจสอบสาเหตุแ ละปรั บ ปรุ งแก ไ ขให ถู ก ต อ ง
ทันเวลา
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายตรวจนับสินคา ทุกสิ้นไตรมาส เพื่อ ให
แนใจวางบการเงินไดแสดงขอมูลสินคาคงเหลือ ตามจํา นวนที่มีอ ยู
จริง และปรับปรุงรายการเศษเหล็ก Reuse ที่อาจคลาดเคลื่อนจาก
การประมาณการ
จากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามรายงานวัตถุดิบ Reuse กับ
ยอดตรวจนับ ณ สิ้นป พบวา มีผลตางจํานวนเงินไมมีสาระสํา คัญ
และบริ ษั ทได มี การตรวจสอบสาเหตุ ผ ลต า งเพื่ อ ปรั บปรุ งยอด
คงเหลือวัตถุดิบใหถูกตองแลว
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