บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

10. การควบคุมภายใน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะชวยให
การดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมรวมกันอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณางบการเงิน
และการสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ พิจารณารายการที่
เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนสอบทานวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 5/2554 เมื ่อวั นที ่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมดวย ไดประเมินระบบการควบคุมภายในดานตางๆ 5
ดาน ไดแก:1. องคกรและสภาพแวดลอม (Organization Control and Environment Measure)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝายบริหาร (Management Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล(Information and Communication Measure)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานที่จะสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทอัน
เกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจเพียงพอได รวมถึงมีระบบการควบคุม
ภายในที ่เ พี ย งพอในเรื ่อ งของการทํ า ธุ ร กรรมกั บ ผู ถือหุ นรายใหญ กรรมการ ผู บ ริ หาร หรื อบุ ค คลที ่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
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ปจจุบันบริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน ดังนั้นในเดือนกรกฎาคม 2553 บริษัทจึงไดวาจาง
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด (“KARIN”) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทมีการกําหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติใน
แตละระบบงาน และเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดการประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผูตรวจสอบภายในไดนําเสนอรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของใหกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใชประโยชน
ในการกํากับดูแลกิจการ
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
10.1 สรุปขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในป 2553 KARIN ไดปฏิบัติงานประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในภาพรวมป 2553
โดยเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทจํานวน 7 ระบบ ไดแก 1) ระบบซื้อและการจายเงิน
2) ระบบการผลิต 3) ระบบคลัง 4) ระบบการขายและการรับเงิน 5) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 6) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7) ระบบการดูแลรักษาสินทรัพยถาวร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจระบบ
การควบคุมภายในดังกลาว และประเมินจุดออนหรือขอสังเกตเพื่อจัดทําขอเสนอแนะแกบริษัท และ KARIN ได
มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพื่อใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงตามรายงานลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ซึ่งสวน
ใหญเปนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฎิบัติงาน นโยบายการดําเนินงานในดานตางๆ เปนตน ให
เปนลายลักษณอักษร ตอมาบริษัทไดดําเนินการแกไขและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฎิบัติงาน
นโยบายการดําเนินงานในดานตางๆ ตามขอสังเกตุและขอเสนอแนะของ KARIN และ KARIN ไดเขามาติดตาม
ผลการดําเนินการแกไขและจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบการปฎิบัติงาน นโยบายการดําเนินงานในดาน
ตางๆ ของบริษทั ระหวางวันที่ 21-25 มีนาคม 2554 และระหวางวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2554 โดยผลการเขาติดตาม
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะตามรายงานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 พบวา บริษัทไดจัดใหมีการประเมิน
ความเสีย่ งของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีการจัดทําคูมือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน(Work Procedure) ที่สําคัญ
เกี่ยวของกับระบบงาน อยางเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม มีการจัดทําผัง
ทางเดินเอกสาร (Flow Chart) ทีเ่ กีย่ วของกับระบบงานตลอดจนการประกาศอนุมตั คิ รบทุกระบบงานแลว
นอกจากนี้บ ริ ษั ท ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบการควบคุ มภายในที ่ดี จึ งได จัด ให KARIN
ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอเปนรายไตรมาส โดย KARIN ไดเขา
ทดสอบการปฏิบัติตามระบบขายและการรับเงิน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบซือ้ และการจายเงิน
และระบบผลิต ในระหวางไตรมาสที่ 1-2 ของป 2554 และระบบคลังสินคา และระบบการดูแลรักษาสินทรัพย
ถาวร ในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 โดย KARIN มีขอเสนอแนะเพื่อใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข ซึ่งเปน
ลําดับความสําคัญที่ตองแกไขไมเรงดวน
ตอมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 KARIN ไดติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่เคยใหไว
สําหรับการตรวจสอบในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2554 พบวาบริษัทไดทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
สวนใหญของ KARIN เรียบรอยแลว สามารถสรุปขอเสนอแนะ การดําเนินการของบริษัท และสรุปผลการ
ติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะไดดังนี้
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)

ระบบขายและการรับเงิน

1. บริษัทควรจัดใหมีการกําหนดวงเงินการอนุมัติขายและคูมือการ บริษัทไดมีจัดทําการกําหนดวงเงินการอนุมัติขายและคูมือการปฏิบัติงาน จากการตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหสินเชื่อ อยางเหมาะสม

เกี่ยวกับการใหสินเชื่อ ซึ่งนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แลวเมื่อ
• บริษัทไดมีการกําหนดวงเงินการอนุมัติ ตามประกาศที่ 16/2554 เรื่อง
วั น ที ่ 1 กั น ยายน 2554 และอยู ร ะหว า งรอนํ า เข า อนุ มั ติ ที ่ป ระชุ ม
อํานาจอนุมัติ มีผลบังคับใชตั้งแต 18 สิงหาคม 2554 แลว
คณะกรรมการบริษัท
การดําเนินการเพิ่มเติมของบริษัท
บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายการตัง้ ราคาขาย การใหสวนลด และการให
สินเชื่อแกลูกคาแลว ตามประกาศลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และบริษัท
ไดปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามระเบียบที่ 7/2555 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2554

2. บริษัทควรมีการกําหนดวงเงินสินเชือ่ / การเปลีย่ นแปลงวงเงิน เนื่องจากลูกคาของบริษัทโดยสวนใหญเปนลูกคาที่มีเครดิตดีและที่ผาน จากการตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)
สินเชื่อ / และระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคา ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ในการตั้งราคาขาย และการใหสวนลด อยางเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติแกพนักงานอยางชัดเจน และเปน
การปองกันไมใหขายสินคาใหกับลูกคาทีไ่ มมีความสามารถใน
การชําระหนี้แกบริษัท

มาบริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องหนี้สูญมากอน ทั้งนี้ บริษัทไดมีระบบ
การติ ดตามหนี้คงคา งจากอายุลูก หนี้อ ย า งสม่ํา เสมอ อย า งไรก็ดี เมื่อ
บริษัทมีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพื่อใหสอดคลองกับระบบ
ควบคุมภายในที่ดีแลว บริษัทไดมีการกําหนดการพิจารณาวงเงินสินชื่อ /
การเปลีย่ นแปลงวงเงินสินเชื่อ / และระยะเวลาการใหสินเชือ่ แกลูกคา
ระเบียบวิธีปฏิบัติในการตั้งราคาขาย และการใหสวนลด อยางเปนลาย
ลักษณอักษร โดยนําเขาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร แลวเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2554 และอยูร ะหวางรอนําเขาอนุมัติทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท

ระบบซื้อและการจายเงิน
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บริษัทไดมีการจัดทํานโยบายการตั้งราคาขาย การใหสวนลด และการให
สินเชื่อแกลูกคาแลว ตามประกาศลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)

3. บริ ษัท ควรจั ดใหมี ก ารกํ าหนดวงเงิ นอนุมั ติ ซือ้ ของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพัน ธ จากการตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)

ผูจัดการอยางเหมาะสม ทั้งนี้ หากเกินวงเงินที่กรรมการผูจัดการ 2554 ได กํ า หนดเรื ่อ งการแต ง ตั ง้ คณะกรรมการบริ ห าร (Executive เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 บริษัทไดออกประกาศที่ 16/2554 เรื่อง อํานาจ
สามารถอนุ มั ติ ไ ด จ ะต อ งผ า นการอนุ มั ติ โ ดยที ป่ ระชุ ม Committee) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 อนุมัติ (ยกเลิกประกาศที่ 25/2553) อนึ่ง จากการสุม ตรวจสอบการปฏิบัติ
มีนาคม 2554 กํา หนดอํา นาจวงเงินอนุมัติกรรมการผูจ ัดการไมเกิน 10 ตามการอนุมัติรายการดังกลาวมีขอ ตรวจพบตามขอ 4
คณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสมตอไป
ลานบาท หากตองการใชอํานาจทีส่ ูงกวาที่กําหนดไว ใหคณะกรรมการ
บริษัทเขารวมพิจารณา ซึ่งการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาวเริ่มใหมี
ผลใชตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม 2554ตอมาทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ไดมีการกําหนดอํานาจวงเงินอนุมัติ
กรรมการผู จั ด การใหม เ พื อ่ ให เ กิ ด ความคล อ งตั ว ในการดํ า เนิ น การ
ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีวงเงินไมเกิน 15 ลา นบาท และไมเกิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. เพื่อปองกันการสั่งซื้อสินคาโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ การสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีการอนุมัติรายการเกินวงเงินตามที่ระบุในระเบียบที่ จากการสุมตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)
ถูก ตอ ง ควรมีก ารระมัดระวังและตรวจสอบการลงลายมือ ชื่อ ฝายตรวจสอบภายในแจงนั้นเปนรายการซื้อเม็ดพลาสติก ซึ่งเปนวัตถุดิบ
ผูอ นุมัติในเอกสารใบสัง่ ซือ้ ใหเปนไปตามอํานาจการอนุมัติที่ หลักที่มีปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งเกิน 1,000,000 บาท และมีการกําหนด
ราคาไวลวงหนากับทางผูขาย ความเสี่ยงของการสั่งซื้อดังกลาวต่ํามาก ทั้ง
ผูบริหารของบริษัทกําหนดไว
เรื่องราคาและปริมาณ (เพราะมีการเรียกเขาทุกสัปดาห)

กรณีซื้อวัตถุดิบ
ผูมีอํานาจในการลงนามอนุมัติในเอกสารใบขอซือ้ เปนไปตามอํานาจการ
อนุมัติที่บริษัทกําหนด ตามประกาศ ฉบับ 16/2554 มีผลบังคับใชตั้งแต 18
สิงหาคม 2554

อยา งไรก็ ดี ทางบริษัท จะทํ า การแก ไขระเบีย บตา งๆ เรื่อ งวงเงิน ลงใน
รายละเอียดในสวนสั่งซื้อเม็ดพลาสติกและรายการอื่นๆ ใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับการทํางานมากขึ้น เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
ที่เปนปกติตามลักษณะรายการดังกลาว

5. กรณีซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและทั่วไป การซื้อสินทรัพยถาวร บริษัท บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านเกี ่ย วกั บ การจัด ซื ้อ จั ด จ า งโดยมี การซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและทั่วไป
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)
ควรมีการกํา หนดระเบียบปฏิบัติเกีย่ วกับการเปรียบเทียบราคา รายละเอียดการเปรียบเทียบราคาสําหรับการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและทั่วไป
อยางเปนลายลักษณอักษร
แลวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 สวนการสั่งซื้อสินทรัพยทั่วไป บริษัท
ได มี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาเป น ปกติ อ ยู แ ล ว ยกเว น กรณี ก ารสั ่ง โมล ด
เนื่องจากตองอาศัยความเชี่ยวชาญของชางฝมือในการจัดทํารวมถึงบริการ
หลังการขายในการแกไขปรับเปลีย่ นโมลด ดังนัน้ หากเปรียบเทียบและ
ใชราคาเปนเกณฑการตัดสินใจในเรื่องของบริการอาจทําไดยาก

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)
จากการตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การแก ไ ขแล ว ตามเอกสารวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Work
Instruction) เรื่อง การจัดซื้อจัดจาง การประเมินผูสงมอบ และการพัฒนาผู
สงมอบ เลขที่เอกสาร WP-PUR-01 วันที่มีผลบังคับใช 20 พฤษภาคม 2554
การซื้อสินทรัพยถาวร
จากการตรวจสอบพบวา (“ปรับปรุงแลว”)
• สาขาสมุทรสาคร และสาขาชลบุรี จากการสุมตรวจสอบรายการเดือน
มิถุนายน-กันยายน 2554 พบวารายการสั่งซื้อสินทรัพยถาวร มีเอกสาร
หลักฐานเปรียบเทียบจากราคาผูขายครบถวน

6. บริษัทควรมีการกําหนดระเบียบปฏิบัติการจัดทําเอกสารใบสัง่ บริษัทมีการทบทวนระยะเวลาการจัดทําเอกสารใบสั่งซื้อไวในคูมือการ จากการสุมตรวจสอบรายการจัดทําใบสั่งซื้อ พบดังนี้
ซื้อ อยา งเปนลายลัก ษณอัก ษร และหนวยงานจัดซื้อ ควรมีก าร
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทันเวลาเพื่อเปนการ
ปองกัน ไมใหการดําเนิน งานหรือกระบวนการผลิตของบริษัท
หยุดชะงัก

ปฏิ บั ติ ง านโดยให ร ะยะเวลาจัด ซื ้อ วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ 2 วั น ทํ า การ
• สาขาสมุทรสาคร
ตางประเทศ 4 วันทําการ วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและสํานักงาน 3-5 วันทํา
มีการจัดทําใบสั่งซื้อ 1 รายการไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
การ สั่งซื้ออื่นๆ 7-10 วันทําการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการจัดหาผูขายที่เหมาะสม
ทั้งเรื่องคุณภาพ ราคา และเวลาการสงมอบใหสอดคลองกับความตองการ
ความเห็นของฝายบริหาร/หนวยรับตรวจ
ของผูขอซื้อ
สาขาสมุทรสาคร เนื่องจากรายการทีไ่ มเคยสั่งซื้อ มากอน จึงตอ งใช
เวลาการหาและเทียบราคานานกวาปกติ ซึ่งทางเจาหนาที่จัดซื้อไดมีการ
ประสานงานกับฝายซอมบํารุงผูขอซื้อในการสั่งซื้อลาชาแลว
• สาขาชลบุรี
กรณี ซือ้ วั ตถุ ดิบ พบวา ฝ า ยจั ดซื ้อ มีก ารจั ดทํ า เอกสารใบสั ่งซือ้ บาง
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)
รายการลาชา
ความเห็นของฝายบริหาร/หนวยรับตรวจ
สาขาชลบุรี เนื่องจากจํานวนพนักงานไมเพียงพอและมีการยาย/สราง
โรงงานแหงใหม ทําใหการสั่งซื้อของบางรายการทําไดลาชา อยางไรก็
ตามบริษัท ไดมีก ารจัดอบรมพนัก งานใหมและรับหัวหนา งานจัดซื้อ
และผูจัดการจัดซื้อเขา มากลางเดือนตุล าคมเพือ่ ดูแลและควบคุมการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรณีซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไปและสินทรัพยถาวร สุม ตรวจสอบรายการ
เดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 พบวา ฝายจัดซือ้ มีการจัดทําเอกสาร
ใบสั่งซื้อ ภายในกําหนดเวลา
ความเห็นของ KARIN
KARIN ประเมินวาไมไดเปนขอบกพรองทีส่ ําคัญของระบบควบคุม
ภายใน

7. เพื่อเปนการปองกันไมใหการดําเนินงานหรือกระบวนการผลิต ในบางกรณีที่ผูขายไมสามารถสง มอบได ตามวันเวลาที่ต กลงกัน ทาง จากการสุมตรวจสอบพบวา

ของบริษัทหยุดชะงัก ฝายจัดซื้อ ควรมีการติดตามสินคาที่สั่งซื้อ จัดซื้อจะทําการแจงผูสั่งซื้อเพื่อใหรับทราบ และหากเปนกรณีทีต่ องการ • สาขาชลบุรี
ดวน ทางจัดซื้อจะทําการสั่งซื้อจากผูขายรายอื่นให แตกรณีดังกลาวหาก
ใหไดรับภายในระยะเวลาที่หนวยงานขอซื้อตองการ
การรับสินคาบางรายการไมเปนไปภายในระยะเวลาที่หนวยงานขอซื้อ
ผูใ ชงานสามารถรับ การสงมอบลาชาได ก็จะรอและไมยกเลิกใบสัง่ ซื้อ
ตองการ
ดังกลาว นอกจากนี้การเปดใบสั่งซื้อลาชาที่มีสาเหตุจากรายการที่ขอซื้อ
ความเห็นของฝายบริหาร/หนวยรับตรวจ
ไมผา นการอนุมัติก็เปนเรื่องที่ถูกตองที่จะตองมีการสั่งซื้อรายการที่มีการ
ตรวจสอบและอนุมัติเรียบรอยแลวเทานั้น
สาเหตุเกิดจากการเลื่อนระยะเวลาการสงมอบกับลูกคา
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)
ความเห็นของ KARIN
KARIN ประเมินวาไมไดเปนขอบกพรองที่สําคัญของระบบควบคุม
ภายใน

ระบบการผลิต

8. บริษัทควรขออนุมัติคูมือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ผังทางเดิน สาขาสมุทรสาคร เนือ่ งจากมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดทําคําบรรยาย จากการตรวจสอบ พบวา (“ปรับปรุงแลว”)
เอกสาร (Flow Chart) ผังกระบวนการผลิตสําหรับสวนงานสาขา
ชลบุรีและคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เฉพาะของ
ฝา ยผลิ ต สาขาสมุ ท รสาครจากผู มีอํ า นาจให ถู ก ต อ ง และต อ ง
เผยแพร เอกสารใหพนั ก งานที่เกี่ยวข อ งกับ ทุ ก คนได ท ราบถึ ง
หนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน

ลักษณะงาน (Job Description) ใหม ซึ่งปจจุบัน ไดมีการทบทวนและ
• สาขาสมุทรสาคร
อนุ มัติ เข า ระบบแล วในเดือ นกุ มภาพัน ธ 2554 ยกเว น ฝ า ยผลิ ตที ่ยัง อยู 
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารคํ า บรรยายลั ก ษณะงาน (Job
ระหวางรออนุมัติ ซึ่งทางฝายบริหารไดมีการอนุมัติ โดยใหเริ่มมีผลบังคับ
Description) ทีเ่ กี่ยวขอ งกับระบบผลิต ผา นการอนุมัติและระบุวัน ที่
ใช ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2554
ประกาศใชอยางชัดเจนแลว
สาขาชลบุรี จัดทําคูมือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานผังทางเดินเอกสาร ผัง
กระบวนการผลิตทัง้ หมด ซึง่ ไดทําการทบทวนและอนุมัติแลว เริม่ มีผล • สาขาชลบุรี
บังคับใชตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

บริษัท ไดดํา เนินการจัดทําคูมือ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ผังทางเดิน
เอกสาร(Flow Chart) ผั ง กระบวนการผลิ ต ทั ้ง หมด ซึ ่ง ได ทํ า การ
ทบทวนและอนุมัติ แลว

9. สาขาสมุทรสาคร ปริมาณทีโ่ มไดในเอกสารใบรายงานการโม/ สาขาสมุทรสาคร อยูระหวางการปรับปรุงกระบวนการรับเม็ดโมและ จากการสุม ตรวจสอบ พบวา (“ปรับปรุงแลว”)

ปฏิ บั ติ ง านประจํ า วั น ควรตรงกั บ ปริ ม าณในรายงานสิ น ค า รายงานบันทึกเขาสโตร ซึง่ สาเหตุความตางสวนหนึง่ เกิดจากการผลิตที่ • สาขาสมุทรสาคร
คงเหลือ (Stock Card) ทั้งนี้เพื่อใหปริมาณที่มีอยูจริงสอดคลอง หลากหลายของใบสั่งผลิตทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน การแยกโมและ
จากการสุมตรวจสอบรายงานโม/ปฏิบัติงานประจําวัน เดือนมิถุนายน –
รายงานผลการโมได เพราะในทางปฏิบัติสีเดียวกันจะโมรวมกันไมได โม
กับปริมาณที่มีในระบบ
กั น ยายน 2554 พบว า ปริ ม าณที ่โ ม ไ ด ใ นเอกสารใบรายงานโม /
แยกตามใบสัง่ ผลิต และปญหาเกิดจากน้ําหนักมาตรฐานของบรรจุภัณฑ
ปฏิบัติงานประจําวันตรงกับ ปริมาณในรายงานสินคาคงเหลือ (Stock
สาขาชลบุรี ควรจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการ
และชิ้นงานและน้ําหนักเศษหัวทายมีความคลาดเคลื่อนอยู 5% ซึ่งอยูใน
Card)
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ
จัดการของเสีย/ เศษหัวทาย ที่เกิดจากกระบวนการผลิต

การดําเนินการของบริษัท
สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)
(เดือนพฤศจิกายน 2554)
ค า ที ่ต กลงกั บ ทางลู ก ค า ดั ง นั ้น การกระทบยอดอาจมี ผ ลต า งจากเรื ่อ ง • สาขาชลบุรี
ดังกลาว อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการแกไขขอบกพรองดังกลาวและเริม่
จากการตรวจสอบพบว า กระบวนการผลิ ต ที ส่ าขาชลบุ รี ไ ด มี ก าร
นําใปฏิบัติในเดือนมิถุนายน 2554 แตยังมีขอบกพรองในเรื่องการรายงาน
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร สําหรับขั้นตอนการโม โดยเปนการนําเครื่องโม
ผิดพลาดอยู ทัง้ นี้ ไดมีการแกไขระบบงานโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
มาติดตั้งไวขางเครื่องจักรปกติ(โมขางเครื่อง) ซึ่งเมื่อเกิดเศษหัว/ทายจะ
สารสนเทศซึ่งระบบนี้คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2554
นําเขาเครื่องโมทันทีและใชสายดูดเม็ดโมเขาเครื่องจักรตามสัดสวนการ
ผสมเม็ดโมกับเม็ดดีที่ฝายผลิตไดตั้งคาไว ทําใหสาขาชลบุรีไมมีแผนก
สาขาชลบุรี อยูระหวางการเริ่มบันทึก ซึ่งใชตนแบบจากทางสมุทรสาคร
โม และไมมีเม็ดโมที่เกิดจากกระบวนการผลิต

10. ปริมาณเบิกเพื่อนํางานระหวางทําไปผลิตตอควรมีปริมาณเทากับ จากระบบการผลิตสินคาในตลาด Auto Part ที่ผานมาจนถึงไตรมาสแรก (“ปรับปรุงแลว”)
เอกสารใบสั่งผลิตที่ใชในการสั่งผลิต

ของป 2554 ใบสั่งผลิตจะสั่งผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแตขั้นตอนการผลิต
สาขาชลบุรี จากการสุม ตรวจสอบจากเอกสารใบสั่งผลิต เดือนกรกฎาคม –
ชิ้นสวนรถยนตมีหลายขั้นตอนการผลิตและยาว ชิ้นงานไมสามารถทําจบ
ตุลาคม 2554 พบวา ปริมาณที่ตัดสตอคในรายงานสินคาคงเหลือตรงกับ
ใหเปนสินคาสําเร็จรูป ทําใหมี Work in process (WIP) บางสวนคางอยูใน
ปริมาณในเอกสารใบสั่งผลิตแลว
สายการผลิตจํานวนหนึ่งเนือ่ งจากพนักงานไม พอเมือ่ นําไปตกแตงและ
ประกอบ WIP ที่คางอยูและเกิดของเสียทําใหสินคาเขาคลังไมครบตาม
จํานวนสั่งผลิต
1

แนวทางแกไข
1. ทบทวนแกไขขั้นตอนการผลิตอนุญาตใหนํายอดผลิตที่เขาคลังมีคา
บวก (ลบ) ได 5% สําหรับ ลูก คา ตลาดบรรจุ และ 7% สํา หรับลูกคา
กลุมชิ้นสวนยานยนต จากปริมาณการสัง่ ผลิต เนือ่ งจากกระบวนการ
เปา (ฉีด) การแตง การประกอบมีขัน้ ตอนการทํา งานอยา งตอ เนื่อ ง
หลายขั้นตอนมีโอกาสที่จะเกิดของเสียจากขั้นตอนตางๆ การผลิตให
ครบพอดีจํานวนสั่งผลิตจึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก

สวนที่ 2 หนา 100

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)

2. ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนรถยนตใหเปนระบบผลิตตอเนื่องที่
ไมมี WIP เหลือคางในสายการผลิตทุกตัว ซึ่งปจจุบันเริ่มพัฒนาระบบ
ผลิตตอเนื่องสําหรับผลิตภัณฑบางผลิตภัณฑเสร็จประมาณ 80% คาด
วาสมบูรณ 100% ดําเนินการเสร็จ 1 มกราคม 2555

11. บริษัทควรจัดใหพนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตทุก ขัน้ ตอนและวิธีการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของกับการผลิตรวมถึงการบันทึก (“ปรับปรุงแลว”)

ท า นลงลายมื อ ชื ่อ ในเอกสารที ่เ กี ่ย วกั บ กระบวนการผลิ ต ให เอกสารให กั บ พนั ก งานทุ ก แผนกทุ ก ตํ า แหน ง จะจั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก สาขาชลบุรี จากการสุม ตรวจสอบโดยใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกับขอ
ครบถวน ทั้งนี้ เพือ่ ใหสามารถนําไปสอบกลับไดวาเจา หนา ที่ เอกสารที่ควบคุมในระบบคุณภาพใหถูกตองและครบถวน ภายในวันที่ 1 10 พบวา การลงลายมือชื่อในใบรายงานการผลิตประจําวันครบถวนแลว
มิถุนายน 2554
ทานใดเปนผูปฏิบัติงานผลิตสําหรับการผลิตในแตละครั้ง

12. เพื่อความสอดคลองกันของขอมูลและเพื่อใหเปนไปตามระบบ บริษัทจะจัดใหมีการแกไขและออกแบบใบรายงานและวิธีการรายงานให (“ปรับปรุงแลว”)

การควบคุมภายในที่ดีปริมาณรับเขาคลังสินคาตามรายงานสินคา ครอบคลุมไปถึงสินคาสําเร็จรูปเพื่อใหไดยอดของดีเทากับรายการที่นําเขา สาขาชลบุรี จากการสุม ตรวจสอบโดยใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกับขอ
คงเหลื อ ควรตรงกั บ ปริ ม าณที ่ผ ลิ ต ได ต ามรายงานการผลิ ต คลังสิน คา เนื่องจากทีผ่ า นมาใบรายงานหนา เครื่องจัก รรายงานเฉพาะ 10 พบวา ปริมาณที่ผลิตไดต รงกับ ปริม าณที่รับ เขา ในรายงานสิน ค า
ชิ้นงานที่เปาเสร็จแตไมไดบันทึก รายงานชิ้นงานทีป่ ระกอบเสร็จทําให
ประจําวัน
คงเหลือแลว
อาจมีจํานวนชิน้ งานแตกตางไปจากจํานวนรับเขาคลัง นอกจากนี้ มีการ
ปรับปรุงรายการมาตรฐานการบรรจุเพื่อใหตรวจสอบและนับชิ้นงานได
ถูกตองมากขึ้นจากเดิมที่ชิ้นงานที่เปนสินคากึ่งสําเร็จรูปที่รอการตกแตง
และประกอบจะบรรจุในถุงเก็บไว ซึ่งไมมีมาตรฐานการใสบรรจุถุงจึงเกิด
ความผิดพลาดในการนับและการกรอกรายงานไดงาย

13. เพื ่อให เป น ไปตามระบบการควมคุม ภายในที ่ดี และเป นการ เนือ่ งจากขอจํากัดดานความหลากหลายของผลิตภัณฑการเปลีย่ นแปลง (“ปรับปรุงแลว”)

ควบคุมปริมาณการใชวัตถุดิบ ปริมาณทีผ่ ลิตไดควรสอดคลอง ปริมาณ และแผนการเรียกเขาสินคาของลูกคา การทดสอบผลิตภัณฑใหม สาขาชลบุรี จากการสุม ตรวจสอบโดยใชวิธีการตรวจสอบเชนเดียวกับขอ
ของฝายขายโดยเฉพาะงานชิ้นสวนยานยนตที่มีการขยายตลาดอยางมาก
กับปริมาณที่สั่งผลิต
10 พบวา ปริมาณที่สั่งผลิตในใบสั่งผลิตตรงกับปริมาณที่ผลิตไดแลว
ในป 2554 ในขณะทีจ่ ํานวนเครือ่ งจักรมีจํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ไมมากพอจาก
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)
ขอจํากัดในงบประมาณการลงทุน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของฝายวางแผน
และฝายผลิตที่จะตองมีการจัดทําแผนการผลิตใหยืดหยุนและปรับเปลี่ยน
ไดเร็วรองรับความตองการของลูกคาที่หลากหลาย ซึ่งเปนปกติธุรกิจของ
อุตสาหกรรมการผลิต บรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนยานยนต การใช
วัตถุดิบ ก็เปนไปตามจํานวนที่ผลิตไดจึงไมนามีปญหาเรื่องการควบคุม
ภายในตามที่ KARIN เสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)

ระบบคลังสินคา

14. เพื ่อ ให เ ป น ไปตามระบบการควบคุ ม ภายในที ด่ ี เอกสารที ่ บริษัทจะออกหนังสือกําชับหนวยงานรับของใหเซ็นเอกสารใหครบถวน

-

เกี่ยวขอ งกับ การรับ สิน คา ควรจัดใหมีผูที่เกี่ยวขอ งลงนามใน และใหฝายบัญชีตั้งหนี้ซึ่งเปนผูตรวจสอบเพิ่มความระมัดระวังการตรวจ
รายการในเรื่องความครบถวนของการเซ็นเอกสารมากขึ้น
เอกสารใหครบถวน

15. เพื่อใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพื่อปองกัน บริษัทจะออกหนังสือกําชับหนวยงานที่เกีย่ วของใหมีการเซ็นชื่อกํากับ
การ รั บ -จ า ยสิ น ค า ที ่ไ ม ไ ด มี ก ารอนุ มั ติ การแก ไ ขรายการใน กรณีมีการแกไขรายการทุกครั้ง
เอกสารใบรับ-ใบจายสินคา ควรจัดใหมีการลงลายมือชื่อกํากับ
ทุกที่ที่มีการแกไขรายการสินคา

16. เพื่อใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีเมื่อมีการโอน จากการตรวจสอบของ KARIN พบเพียง 1 รายการ ซึง่ บริษัทไดเรียก

สินคาระหวางคลัง บริษัทควรมีการจัดทําเอกสารการเบิกจายให ประชุมพนั ก งานที่เกี่ยวขอ งเพื่อ ซัก ซอ มความเขา ใจในขั้น ตอนวิธีการ
ครบถวนเพื่อใหยอดคงเหลือในรายงานสินคาคงเหลือแสดงยอด ปฏิบัตงิ าน ซึ่งปญหาดังกลาวแกไขแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2554
ที่ถูกตอง
ระบบสินทรัพยถาวร

17. เพื่อใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีบริษัทควรมีการ พบวาสินทรัพยบางรายการยังไมไดติด TAG เนือ่ งจากการจัดทําTAG
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-

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอแนะ

การดําเนินการของบริษัท
(ไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ของป 2554)
ใหรหัสสินทรัพยและติดปายรหัสไวที่สินทรัพยทุกชิ้น เพื่องาย รหัสสินทรัพยจะทําทุกไตรมาส ซึ่งอาจมีบางรายการอยูระหวางการจัดทํา
และสะดวกในการคนหาและตรวจนับ
รหัสสินทรัพย และติดรหัส อยางไรก็ดี บริษัทจะทําการติดตามและตรวจ
นับ สิน ทรัพยถ าวรทุก สิ้น ป ซึง่ จะสามารถลดขอ ผิดพลาดของการไมมี
รหัสสินทรัพยไดระดับหนึ่ง
ความเห็นของ KARIN
บริษัทมีการจัดใหมีทะเบียนควบคุมสินทรัพยถาวร และจากการสุมตรวจ
พบวา บริษัท จัดให มีบัน ทึ ก รายการซื้อ เพิ่ม และลดลงจากการขาย และ
พบวามีสินทรัพยถาวรบางรายการยังไมไดติด TAG เนื่องจากบริษัทจัดทํา
TAG รหัสสินทรัพยทุกไตรมาส ซึ่งอาจมีบางรายการอยูร ะหวางการ
จัดทํา TAG อยางไรก็ดีบริษัทจะทําการติดตามและตรวจนับสินทรัพย
ถาวรทุกสิ้นป ซึ่งบริษัทคาดวาจะลดขอผิดพลาดไดระดับหนึ่ง
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สรุปผลการติดตามและปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
(เดือนพฤศจิกายน 2554)

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตและขอเสนอแนะขางตน KARIN ไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว ในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2554 และครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2554 ซึ่งไดแจงวา บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่สําคัญอยางเพียงพอแลว แตมี
รายละเอียดปลีกยอยตองปรับปรุงแกไข โดย ระบบซื้อและการจายเงิน ระบบขายและการรับเงิน ระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบผลิต ขางตนมีขอบกพรองทีต่ องแกไขไมมากนัก และเปนลําดับ
ความสําคัญที่ตองแกไขไมเรงดวนและแกไขปรับปรุงไดไมยาก ซึ่งสวนใหญบริษัทไดดําเนินการแกไข
ตามคําแนะนําของ KARIN แลว
2

2

2

2

2

ตอมา ในเดือนพฤศจิกายน 2554 KARIN ไดรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจําไตร
มาสที่ 3/2554 ไดแก ระบบคลังสินคา และระบบสินทรัพยถาวร รวมถึงการรายงานการติดตามการแกไข
ปรับปรุงของบริษทั ตามขอเสนอแนะของาระบบขายและรับเงิน ระบบซื้อและการจายเงินและระบบผลิต
ขา งต นตอคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2554 เมื่ อวั นที่ 7 ธั นวาคม 2554 พบว า บริษั ทได มีการ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ KARIN แลว โดยคงเหลือประเด็นเล็กนอยซึง่ ไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
2

สําหรับบริษัทยอยโดยภาพรวม EPC และ MPC ใชนโยบายทีส่ ําคัญเชนเดียวกับบริษัทใหญ ทั้งใน
รายละเอียดและในแตละระบบงานไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่สําคัญเพียงพอแลว สวน PJT อยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบโดย KARIN

2

2

แผนการตรวจสอบภายใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 6/2554 เมื ่อวั นที ่ 18 สิ งหาคม 2554 ได มีมติ อนุ มัติ
แผนการตรวจสอบภายในโดย KARIN ของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับชวงเวลาตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของ
ป 2554 ถึงสิ้นป 2555 ดังนี้
ระบบ

ไตรมาสที่ 3/2554
ไตรมาสที่ 4/2554

ไตรมาสที่ 1/2555
ไตรมาสที่ 2/2555

บริษทั

ระบบคลังสินคา

ระบบการดูแลรักษาสินทรัพยถาวร
ระบบผลิต
ระบบซื้อและขาย ลูกหนี้และการรับเงิน
ประเมิ นความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายใน

ระบบขาย ลูกหนี้และการรับเงิน

ระบบจัดซื้อ เจาหนี้และการจายเงิน
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MPC


-

EPC

-

PJT





-

-

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

ไตรมาสที่ 3/2555
ไตรมาสที่ 4/2555

ระบบ
ระบบซื้อและขาย ลูกหนี้และการรับเงิน
ระบบขาย ลูกหนี้และการรับเงิน
ระบบผลิต และคลังสินคา
ระบบผลิต
ระบบคลังสินคา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบซื้อและขาย ลูกหนี้และการรับเงิน
ระบบจัดซื้อ เจาหนี้และการจายเงิน
ระบบการดูแลรักษาสินทรัพยถาวร

บริษทั


-

MPC



EPC


-

PJT



-

10.2 สรุปขอสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีระหวางงวด
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซึง่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทเสนอรายงาน
ขอสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากการสอบทาน (Management Letter) ตอผูบริหารของ
บริษัท โดยไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน ป 2554 ซึ่งมีขอสังเกตเพื่อปรับปรุงแกไขจํานวน 3 ขอ สรุปไดดังนี้
ประเด็นขอสังเกต / ขอเสนอแนะ

ความเห็นของผูบริหาร / การปรับปรุง

1. บริ ษั ท คํ า นวณค า เสื ่อ มราคาโดยใช อ ายุ ก ารใช
ประโยชนของสินทรัพยประเภท อาคารและอุปกรณ
บา งร ายการไม เป น ไป ต าม น โย บ าย บ ริ ษั ท ที ่
คณะกรรมการบริหารอนุมัติหลักการไว

โดยปกติบริษัทมีผูจัดการบัญชีในการติดตามและ
ตรวจสอบรายการดั ง กล า วอยู แ ล ว แต เ นื อ่ งจาก
ผูจัดการบัญชีเขา ใหมในป 2554 จึงยังไมสามารถ
ติดตามและตรวจสอบไดอยางทัว่ ถึง

โดยผู ส อบบั ญ ชี ใ ห ข อ เสนอแนะว า ผู ป ฏิ บั ติ ง านที ่
รับผิดชอบโดยตรงจะตองเพิ่มความระมัดระวังและ
ตรวจสอบการคียขอมูลอายุการใชงานซ้ํา พรอมทั้ง
ควรจั ด ให มี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตรวจสอบข อ มู ล ของ
ผูปฏิบัติงานเปนระยะดวย

อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการสื่อ สารและทําความ
เขาใจพรอมกําชับใหตรวจสอบใหรัดกุมยิ่งขึ้น โดย
มีการสรางฟอรมทะเบียนเครื่องจักรที่ระบุอายุการ
ใชงานและมูลคาซากและรายละเอียดที่จําเปนเพื่อให
งายตอการควบคุมและตรวจสอบยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ บริษัท
ไดทําการตรวจสอบและปรับปรุงรายการดังกลาว
เรียบรอยแลว

2. บริษัทเปรียบเทียบมูลคาสุทธิที่จะไดรับกับราคาทุน บริษัทจะทําการพิจารณารายการและบันทึกบัญชีใน
สินคาคงเหลือเพื่อหามูลคาการลดลงของสินคา โดย ไตรมาสที่ 3 เปนต นไป โดยเริ่มคํานวณและรับ รู
พิจารณาจากราคาขายที่ไมไดหักตนทุนทีจ่ ําเปนตอง รายการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ประเด็นขอสังเกต / ขอเสนอแนะ
จายไปเพื่อใหขายสินคานั้น และพิจารณาเฉพาะสินคา
สํ า เร็ จ รู ป เท า นั้ น มิ ไ ด พิ จ ารณาสิ น ค า กึ ่ง สํ า เร็ จ รู ป
สําหรับสินคารายการเดียวกัน

ความเห็นของผูบริหาร / การปรับปรุง

โดยผู ส อบบั ญ ชี ใ ห ข อ เสนอแนะว า บริ ษั ท ควร
เปรียบเทียบมูลคาสุทธิที่จะไดรับกับราคาทุนสินคา
คงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่องสินคา
คงเหลื อ ซึ ่ง มู ล ค า สุ ท ธิ ที ่จ ะได รั บ คื น ที ่นํ า ม า
เปรียบเทียบ ควรเปนราคาโดยประมาณ
3. บริ ษั ท มี ร ายการเงิ น ทดรองจ า ยลงทุ น ซื ้อ ทรั พ ย สิ น
และคาใชจา ยบางสวนแทน PJT ซึง่ เปนบริษัทยอยใน
ประเทศจี น ตั ้ง แต ช ว งก อ นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ประมาณ
ปลายป 2553 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และ ณ วันที่ 30
มิถนุ ายน 2554 บริษัทยังมีเงินทดรองจายที่ยังไมไดรับ
คืนรวมเปนเงินจํานวน 17.15 ลานบาท การทํารายการ
ดั ง กล า วมี ค วามเสี ่ย งสู ง ที ่จ ะไม ไ ด รั บ เงิ น คื น เต็ ม
จํานวน เนื่องจาก PJT ตองจายเงินผานใหกับตัวแทน
ซึ่งเปนบุคคลที่สามกอน แลวตัวแทนนั้นจึงจะจายเงิน
คืนตอมาใหบริษัทอีกทอดหนึ่ง
โดยผู ส อบบั ญ ชี ใ ห ข อ เสนอแนะว า บริ ษั ท ควรเร ง
จัดการเรียกคืนเงินทดรองดังกลาวใหไดรับกลับคืนมา
อย า งเร็ ว ที ่สุด และควรหลีก เลี ่ย งไม ใ หเ กิ ด รายการ
ระหวางกันในลักษณะดังกลาวอีก หากตองทํารายการ
ควรศึกษารายละเอียดใหชัดเจนกอนวาสามารถทําได
โดยไมเกิดปญหาการบันทึกรายการบัญชีของบริษัท
ยอยในทางปฏิบัติภายหลัง

ปญหาการชําระคืนลาชา เนื่องจาก PJT ไมสามารถ
หาแหลงเงินกูในประเทศจีนได เนื่องจากเปนบริษัท
เพิ่ง เริ่ม ดําเนินการ และนโยบายการปลอ ยสิน เชื่ อ
ของประเทศจีนเริม่ เขมงวดมากขึ้น ทําใหการลงทุน
ในสินทรัพยตางๆและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
จําเปนตองใชสวนของทุนมาสนับสนุน ทําใหการ
ชําระยอดคงคางดังกลาวตองอาศัยการเพิ่มทุนของ
บริษัทแม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทได
ทําการเพิ่มทุนที่ PJT จํานวน 1.3 ลานเหรียญดอล
ลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงินบาทเทากับ 39.04 ลาน
บาท (อัตราแลกเปลี่ยนตามที่โอนเงินเทากับ 30.03
บาทตอ 1 ดอลลารสหรัฐ ซึง่ เปน อัตราขายเงินดอล
ล า ร ส หรั ฐ ของ ธนาคารกสิ ก รไทย ณ วั น ที ่ 31
สิงหาคม 2554) เพื่อใหสามารถเคลียรรายการยอดคง
คางระหวางกันไดครบถวน ซึ่งในตนไตรมาสที่ 4
ของป 2554 ทีผ่ านมาบริษัทไดรับชําระเงินคืนเงิน
ทดรองจ า ยครบทั ้ง จํ า นวนเรี ย บร อ ยแล ว ทั้ ง นี้
รายการลักษณะดังกลาวผูบริหารแจงวาจะไมเกิดขึ้น
อี ก ในอนาคต เนื ่อ งจาก PJT ได จั ด ตั ้ง และเป ด
ดํา เนิ น การเชิ ง พาณิ ชย แ ลว ดั ง นั้น การทํ าธุ ร กรรม
ตางๆ ไมจําเปนตองผานตัวแทน อีกตอไป
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