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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมจํานวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการ
สอบถามข้ อมูลฝ่ ายบริหาร เจ้ าหน้ าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และได้ สรุประบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ในด้ านต่างๆ ทัง้ 5 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ด้ านองค์กรและสภาพแวดล้ อม 2) ด้ านการบริ หารความเสี่ยง 3) ด้ าน
การควบคุมปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร 4) ด้ านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และ 5) ด้ านระบบการ
ติดตามแบบประเมิน ซึ่งได้ ข้อสรุ ปว่า บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสําหรับเรื่ องการทําธุรกรรมระหว่าง
บริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลอย่างเพียงพอแล้ ว อีกทัง้ บริ ษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่นๆ ที่เพียงพอและสามารถทําให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความโปร่งใสและเป็ นธรรม สามารถสอบทาน
ได้ ตามหลักเกณฑ์ของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ชดั เจน
บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านตังแต่
้ ปี 2553 และ
กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้ าที่สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ อีกทั ้ง บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและสอบทานงบการเงิน และเปิ ดเผยข้ อมูลบริ ษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
สําหรั บงานตรวจสอบการควบคุมภายใน ในปี 2554 บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด (“ธรรมนิติ”)
ได้ รับการว่าจ้ างให้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในอิสระและทําการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ รวมทั ้งให้ คําแนะนําและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด (“IVL”) ซึ่ง
ได้ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในอิสระตั ้งแต่บริ ษัทฯเริ่ มดําเนินกิจการผลิตแป้งสาลีในเดือนมิถนุ ายน ปี 2550
จนถึงสิ ้นปี 2553
ทังนี
้ ้ จากผลการตรวจสอบประจําปี 2553-2554 และการติดตามการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
จากผลการตรวจสอบที่ผ่านมา ธรรมนิติมีความเห็นว่าบริ ษัทฯมีการควบคุมภายใน การบริ หารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมดูแล เพื่อควบคุมความถูกต้ องของกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เพียงพอ ต่อการสนับสนุนให้ องค์กร
บรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายจัดการกําหนด

1.

สรุปผลการติดตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2553 โดย IVL มีดงั นี ้
การดําเนินการของบริษัทฯ
ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในปี 2553
ข้ อสังเกต
บริ ษัทฯอยู่ระหว่างการจัดเตรี ยมข้ อมูลรหัส ต่างๆ
มี ก ารบัน ทึ ก รายการสิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป ซํ า้ ซ้ อ นใน 2 เพื่อนําเข้ าระบบ ERP และได้ มีการฝึ กอบรมการใช้
หน่ ว ยงาน คื อ หน่ ว ยงานบั ญ ชี แ ละหน่ ว ยงาน งานโปรแกรมนีแ้ ล้ วในบางแผนก และธรรมนิติซึ่ง
คลังสินค้ า
เป็ นผู้ตรวจสอบภายในในปั จจุบนั ได้ ให้ ความเห็นว่า
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ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรกํ าหนดให้ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จัดทําบัญชีสินค้ าสําเร็ จรู ป โดยบันทึกรายการผ่าน
ระบบซอฟท์ แ วร์ ทัน ที ที่เ กิ ดรายการเพื่อให้ ข้อ มูล
เป็ นปั จจุบนั และลดการทํางานซํ ้าซ้ อน
2.

ข้ อสังเกต
บริ ษัทฯยังไม่ได้ จดั ให้ มีการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นรูปธรรม
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯควรจัดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ น
รูปธรรม ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การดําเนินการของบริษัทฯ
การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั อาจส่งผลกระทบเพียงแต่
ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ เนื่ องจากเป็ นการ
ตรวจสอบความครบถ้ ว นและถูก ต้ องระหว่างกัน
ของสองแผนกซึ่ง อิ ส ระจากกัน (Check
and
Balance)
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแต่ง ตัง้ คณะทํ า งานบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อดําเนินกิจกรรมบริ หารความเสี่ยง
อย่ า งเป็ นรู ปธรรม และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
คณะทํางาน โดยที่ประชุมคณะทํ างานได้ กําหนด
หัวข้ อเรื่ องการสร้ างและดํารงความน่าเชื่อถือให้ กบั
ผลิตภัณฑ์ เป็ นหัวข้ อหลักที่จะนํามาวิเคราะห์ความ
เสี่ยง จากนันในเดื
้
อน มกราคม 2555 ได้ จดั ประชุม
อี ก ครั ง้ เพื่ อ นํ า ความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ไ ว้ มาวิ เ คราะห์
จัดลําดับความเสี่ยง รวมถึงวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางป้ องกั น ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ครอบคลุ ม ตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์

ทั ้งนี ้ ธรรมนิติได้ ติดตามข้ อสังเกตในรายงานการตรวจสอบภายในสําหรับปี 2553 ของ IVL ตามที่ได้
สรุ ปไว้ ในรายงานข้ างต้ น และมีความเห็นว่าข้ อสังเกตดังกล่าวไม่มีนยั สําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน อีกทั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ก็ได้ รับทราบและติดตามกาปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
เพื่อให้ เกิดการจัดการที่ถกู ต้ อง
สรุปผลการติดตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบปี 2554 ไตรมาส 1 ปี 2555 และไตรมาส 2 ปี 2555
มีดงั นี ้

1.

การดําเนินการของบริษัทฯ
ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
รายงานการตรวจสอบภายในปี 2554
ข้ อสังเกต
คู่ มื อ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านเรื่ อ งการจั ด ทํ า และ บริ ษั ท ฯได้ ดํา เนิ นการตามข้ อเสนอแนะเรี ย บร้ อย
พั ฒ นาสู ต รการผลิ ต ยั ง ขาดรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น แล้ วในไตรมาส 1 ปี 2555
สาระสําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดที่สําคัญ
ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในคู่มือขั ้นตอน
การปฏิบตั ิงาน เรื่ อง การจัดทําและพัฒนาสูตรการ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
การดําเนินการของบริษัทฯ
ผลิต ดังนี ้
1. การพิ จ ารณาความเห็ น ชอบและ/หรื อ การ
อนุมตั ิให้ มีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ตามที่ลกู ค้ าร้ องขอ
ได้ ใน “แบบบัน ทึ ก การขอตัว อย่ า งให้ ลู ก ค้ า
(FM-QA-06-03)”
2. การกํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในกระบวนการ
คํ า นวณต้ น ทุน สิ น ค้ า ตัว อย่ า ง และเอกสารที่
เกี่ยวข้ องสําหรับการพัฒนาสินค้ าตามที่ลูกค้ า
ร้ องขอ
3. การจัดทํารายงานเพื่อใช้ กํากับหรื อการติดตาม
ผลการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามที่ ลูก ค้ า ร้ องขอ
เช่น รายงานสรุปการเก็บแป้งตัวอย่างเกิน 3 วัน
เพื่อนําเสนอผู้บริ หารรับทราบ เป็ นต้ น
4. การกําหนดระยะเวลาในแต่ละขั ้นตอนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่ขัน้ ตอนการรั บข้ อมูล
ความต้ องการจากลูกค้ า จนถึงการเบิกตัวอย่าง
ให้ กบั ลูกค้ า
ข้ อสังเกต
ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาดเลือกใช้ วิธีการเปิ ด มีการเพิ่มเติมช่องการลงนามของผู้จดั การฝ่ ายขาย
จดหมายอิเล็คทรอนิ คส์ (E-mail) เป็ นช่องทาง และการตลาดใน “แบบบันทึก การขอตัว อย่ า งให้
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาความถู ก ต้ องและความ ลูกค้ า (FM-QA-06-03)” แล้ ว
ครบถ้ วนของข้ อมูลใน “แบบบันทึกการขอตัวอย่าง
ให้ ลกู ค้ า (FM-QA-06-03)” และส่งเอกสารดังกล่าว
ต่อให้ แผนกประกันคุณภาพดําเนินการพัฒนาสินค้ า
ร่ วมกับแผนกผสมและบรรจุต่อไป ซึ่งกระบวนการ
ปฏิ บัติง านดัง กล่ า ว ไม่ พบว่ า มี ก ารลงนามอนุมัติ
จากผู้ จัด การฝ่ ายขายและการตลาดไว้ ใ น“แบบ
บันทึกการขอตัวอย่างให้ ลกู ค้ า (FM-QA-06-03)”
ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทกุ ครัง้ ตามความต้ องการของ
ลูกค้ าควรได้ รับการพิจารณาและอนุมัติที่เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรจากผู้มีอํานาจไว้ ใน “แบบบันทึกการ
ขอตัว อย่ า งให้ ลูก ค้ า (FM-QA-06-03)”
เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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3.

4.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ให้ ถกู ต้ อง
ข้ อสังเกต
ฝ่ ายขายและการตลาดได้ รับ “รายงานสรุ ปรายการ
จัดทําตัวอย่างตามฝ่ ายขายฯ ร้ องขอประจําเดือน”
เริ่ มตัง้ แต่เดื อนสิ งหาคม 2554 จนถึงปั จจุบันจาก
แผนกประกันคุณภาพ ซึง่ ฝ่ ายขายและการตลาดไม่
มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเรื่ อง
การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ กํ ากั บ งานพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์

การดําเนินการของบริษัทฯ

มีการจัดทํารายงานสรุ ปการเบิกตัวอย่างทุกเดือน
และทํ ารายงานสรุ ปในการประชุมทุกวันศุกร์ แรก
ของเดือน และจะมีการจัดทําเป็ นรายงานวิเคราะห์
สถานการณ์ทกุ สิ ้นปี โดยจะเริ่ มจัดทําการวิเคราะห์
ในปี 2556

ข้ อเสนอแนะ
ควรพิ จ ารณาจัด ทํ า รายงานที่ สํ า คัญ แนวเชิ ง การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นําเสนอ
ผู้บริหาร ดังนี ้
1. รายงานสรุ ป สถิ ติ ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ยก
ตามแต่ละกรณี เช่น
1.1. การพัฒนาสินค้ าตามสูตรการผลิตที่ลกู ค้ า
ต้ องการ
1.2. การพัฒนาสินค้ าใหม่
2. รายงานสรุ ปสถิติการพัฒนาสินค้ าเปรี ยบเทียบ
กับยอดขาย
3. รายงานสรุ ป วิ เ คราะห์ ส าเหตุ สิ น ค้ าที่ ผ่ า น
กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ วแต่ ไ ม่
สามารถสร้ างยอดขาย
ข้ อสังเกต
มี ตั ว อย่ า งแป้ งที่ ส่ ง ให้ ลู ก ค้ าผ่ า นกระบวนการ มีการอบรมและแจ้ งข้ อเสนอแนะให้ กบั พนักงานทุก
วิเคราะห์ค่าทางเคมีจากแผนกประกันคุณภาพ แต่ ท่านทราบแล้ วในหัวข้ อดังกล่าวแล้ วตามที่บนั ทึกไว้
ลูกค้ าไม่สงั่ ซื ้อจํานวน 11 รายการ
ในรายงานการประชุมการตลาด ครัง้ ที่ 1/2555
ข้ อเสนอแนะ
พนักงานขายควรมีการสอบถามประมาณการยอด
สั่งซื อ้ ต่ อเดื อ นหรื อ ต่อ เที่ ย วขนส่ ง ประมาณราคา
ขายที่ ลูก ค้ า ยอมรั บ ได้ การตกลงเงื่ อ นไขพิ เ ศษที่
ลูกค้ าต้ องการนอกเหนือจากที่นําเสนอขาย เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบในการพิจารณาตัดสินใจการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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5.

6.

7.

8.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ข้ อสังเกต
มี ตั ว อย่ า งแป้ งที่ มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ค่ า เคมี และ
คุณภาพไม่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งมีผล
ทําให้ ลกู ค้ าไม่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จํานวน
11 รายการ
ข้ อเสนอแนะ
ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการปิ ดงานการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด การ
สูญ เสี ย จากกระบวนการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการพั ฒ นา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น
ข้ อสังเกต
พนักงานขายเบิกตัวอย่างสินค้ าไม่ตรงตามที่แผนก
ประกั น คุ ณ ภาพแจ้ ง และใบเบิ ก ไม่ อ้ า งอิ ง เลขที่
“แบบบันทึก การขอตัวอย่างให้ ลูกค้ า” เพื่อเป็ น
หลั ก ฐานตรวจสอบความถู ก ต้ องของการเบิ ก
ตัวอย่างสินค้ า
ข้ อเสนอแนะ
ควรพิจารณาแนบ “แบบบันทึกการขอตัวอย่างให้
ลูกค้ า” พร้ อมกับใบเบิกตัวอย่างสินค้ าทุกครัง้ ที่มี
การเบิ ก ตั ว อย่ า งสิ น ค้ าให้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ เป็ น
หลักฐานตรวจสอบความครบถ้ วนและถูกต้ องของ
การเบิกตัวอย่าง
ข้ อสังเกต
มี ก ารจัด ทํ า ใบเบิ ก สิ น ค้ า ตัว อย่ า งล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่
แผนกประกัน คุณ ภาพ และแผนกผสมและบรรจุ
แจ้ งตอบยืนยันวันที่พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์แล้ วเสร็จ
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการอบรมให้ กบั พนักงานขายรับทราบเกี่ยวกับ
ขันตอนการเบิ
้
กตัวอย่างสินค้ าที่ถกู ต้ อง และควร
พิจารณาหยุดจ่ายตัวอย่างสินค้ า หากไม่ได้ รับแจ้ ง
จากแผนกประกัน คุณ ภาพ และ แผนกผสมและ
บรรจุ
ข้ อสังเกต
ไม่มีการจัดใบเบิกสินค้ าเป็ นหลักฐานประกอบการ

การดําเนินการของบริษัทฯ
มีการเพิ่มความชัดเจนของรายละเอียดที่จะใช้ ใน
การพิ จ ารณาปิ ดงานการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ต าม
ลูกค้ าร้ องขอ ไว้ ในคูม่ ือขั ้นตอนการปฏิบตั ิงาน เรื่ อง
การจัดทําและพัฒนาสูตรการผลิต (PM-QA-06)

ฝ่ ายขายและการตลาดได้ จัดให้ มีก ารแนบ “แบบ
บันทึกการขอตัวอย่างให้ ลกู ค้ า” พร้ อมกับใบเบิก
ตัวอย่างสินค้ าทุกครัง้ ที่มีการเบิก ส่งให้ กบั แผนก
ประกันคุณภาพ เริ่ มดําเนินการใช้ เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2554

มีก ารแจ้ งให้ กับ พนัก งานขายทราบถึงข้ อกํ าหนด
ต่า งๆ แล้ ว ตามที่ บัน ทึก ไว้ ในรายงานการประชุม
การตลาดครัง้ ที่ 2/2555

มีการแจ้ งให้ กบั พนักงานขายทราบแล้ ว และระบุไว้
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1.

2.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
การดําเนินการของบริษัทฯ
นําส่งตัวอย่างสินค้ าให้ ลูกค้ า ตามแบบบันทึกการ ในรายงานการประชุมการตลาด ครัง้ ที่ 2/2555
ขอตัวอย่างให้ ลกู ค้ า” เลขที่ 097/1 จึงทําให้ ไม่มีการ
จัดทําใบกํากับภาษี
ข้ อเสนอแนะ
ควรจัดทําใบเบิกตัวอย่างสินค้ าเป็ นหลักฐาน
ประกอบการนําส่งตัวอย่างสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทุกครัง้
และเป็ นหลักฐานประกอบการจัดทําใบกํากับภาษี
ของฝ่ ายบัญชี
รายงานการตรวจสอบภายในไตรมาส 1 ปี 2555
ข้ อสังเกต
จากการสังเกตการณ์ กระบวนการในการตรวจนับ ฝ่ ายผลิตได้ มีการดําเนินการเพิ่มความละเอียดของ
ข้ าวสาลีและแป้งสาลีในไซโล ณ วันที่ 2 เมษายน หน่ ว ยวัด ความยาวเชื อกเป็ น 20
เซนติ เ มตร
2555 พบว่า เชื อกที่ ใช้ วัดระดับปริ มาณข้ า วสาลีมี เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
ความละเอียดของหน่วยวัดความยาว 1 เมตร ซึ่ง
อาจทําให้ เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจนับ
ข้ อเสนอแนะ
ควรเพิ่มความละเอียดของหน่วยวัดความยาวเชือก
ให้ มากขึ ้น เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจ
นับ
ข้ อสังเกต
สํ า หรั บ การติ ด ป้ ายบ่ ง ชี แ้ สดงสิ น ค้ าที่ ไ ม่ ผ่ า น กํ าหนดให้ แผนกคลังสิ น ค้ าเป็ นผู้ทํ า เครื่ องหมาย
กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน Hold สินค้ าตามอีเมล์ที่แผนกประกันคุณภาพแจ้ ง
กํ า หนดที่ จั ด เก็ บ ไว้ ในคลัง สิ น ค้ า แผนกประกั น มา แผนกประกันคุณภาพจะทําการตรวจสอบและ
คุณภาพมีการแจ้ งการ Hold สินค้ าทางอีเมล์ให้ ลงนามกํากับทุกครัง้ และระบุกระบวนการดังกล่าว
แผนกคลังสินค้ ารับทราบ และแผนกคลังสินค้ าเป็ น อยู่ในวิธีการปฏิบตั ิงานเรื่ องขั ้นตอนการบ่งชี ้สถานะ
ผู้ทําเครื่ องหมาย Hold และระบุว่า “ห้ ามจ่าย” ที่ สินค้ าสําเร็จรูป
ป้ายบ่งชี ้
ข้ อเสนอแนะ
ควรพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการชีบ้ ่งสินค้ าที่ไม่
ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
กํ า หนด โดยแผนกประกั น คุ ณ ภาพควรเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการระบุสถานะการ Hold สินค้ า เพื่อ
เป็ นการสอบยัน กระบวนการปฏิ บัติ ง านระหว่ า ง
แผนก
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3.

4.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ข้ อสังเกต
สินค้ าสําเร็ จรู ปที่เตรี ยมจําหน่ายให้ กับลูกค้ า รหัส
PJNTS1111 เส้ นหยก จํานวน 148 ถุง ไม่มีการติด
ป้ายบ่งชี ้ไว้ ที่ตวั สินค้ า จึงอาจทําให้ ไม่ทราบประเภท
ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ ส ถ า น ะ ข อ ง สิ น ค้ า ว่ า ผ่ า น
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพแล้ วหรือไม่ และ มี
ก า ร ร ะ บุ จํ า น ว น ข อ ง สิ น ค้ า สํ า เ ร็ จ รู ป ร หั ส
PRKTS3072 กุลาแดง – ด้ ายแดง ในป้ายชี ้บ่งและ
รายงานการรับ – จ่าย สินค้ าสําเร็ จรู ปของแผนก
คลังสินค้ า ไม่ตรงกับจํานวนที่ตรวจนับจริง
ข้ อเสนอแนะ
ควรติดป้ายบ่งชี ้ที่พาเลทของสินค้ าทันทีที่รับสินค้ า
สําเร็จรูป เพือ่ แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพและ
ป้องกันการจ่ายสินค้ าผิ ดพลาด และควรสอบทาน
การระบุจํา นวนในป้ายชี บ้ ่งและรายงานการรั บ –
จ่ า ย สิ น ค้ า สํา เร็ จ รู ป ของแผนกคลัง สิ น ค้ า ทุก ครั ง้
เพื่อป้องกันการจ่ายสินค้ าผิดพลาด
ข้ อสังเกต
จากการสุ่ม ตรวจนับ สิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป ณ วัน ที่ 29
มี น าคม 2555 จํ า นวน 7 รายการ พบว่ า มี สิ นค้ า
สํ า เร็ จ รู ป 1 รายการ มี ย อดตรวจนั บ ไม่ ต รงกั บ
รายงานการรั บ –
จ่ า ยสิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป แผนก
คลังสินค้ า โดยมีสาเหตุมาจากการจัดเก็บถุงฝุ่ นรํ า
รวมอยู่กับสินค้ าจํานวน 1 ถุง เนื่องจากต้ องมีการ
อบยาจึ ง นํ า มาเก็ บ รวมกั น เพื่ อ ประหยั ด พื น้ ที่
คลังสินค้ า
ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการแยกประเภทการจัดเก็บสินค้ าออกจากกัน
ให้ ชัด เจน เพื่ อ ควบคุ ม ความถูก ต้ องของจํ า นวน
สินค้ าสําเร็จรูป

การดําเนินการของบริษัทฯ
เกิ ดจากข้ อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และได้ ทํา
การแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว

พนักงานคลังสินค้ ามีการนําถุงฝุ่ นรํ าแยกออกจาก
สินค้ าสําเร็จรูปเรี ยบร้ อยแล้ ว

รายงานการตรวจสอบภายในไตรมาส 2 ปี 2555
1.

ข้ อสังเกต
ไม่ พบหลัก ฐานในการเปรี ยบเที ย บอัตราดอกเบี ย้ จะดําเนินการจัดทําเอกสารเปรี ยบเทียบเมื่อมีการ
จ่ายก่ อนการกู้ยื มเงิ นแต่ล ะธนาคารในการกู้ยื ม ที่ กู้ยืมเงินจากธนาคารวงเงินใหม่อนาคต (ถ้ ามี)
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2.

3.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
ผ่านมา เนื่องจากการกู้ยืมเงินเดิมฝ่ ายการเงินของ
บริ ษัทในเครื อ เป็ นผู้จัดทําเปรี ยบเทียบให้ ผ้ ูบริ หาร
รับทราบโดยตรงและไม่ได้ จดั เก็บเอกสารดังกล่าวไว้
เป็ นทางการ
ข้ อเสนอแนะ
ก่ อ นการกู้ เงิ น จากธนาคารควรจั ด ทํ า ตาราง
เปรี ยบเทียบอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ของแต่ละธนาคาร
เพื่อประกอบเป็ นข้ อมูลก่อนการพิจารณาอนุมตั ิการ
กู้เงินของบริษัทในแต่ละครัง้
ข้ อสังเกต
มีการคํานวณดอกเบี ้ยที่จะต้ องจ่ายทุกครัง้ เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา แต่ยังไม่มีการจัดทําตารางการ
คํ า นวณดอกเบี ย้ ทัง้ หมดที่ จ ะเกิ ด ขึน้ จนครบอายุ
สัญญา
ข้ อเสนอแนะ
ควรจัด ทํ า ตารางการคํ า นวณดอกเบี ย้ ทัง้ หมดให้
ครบตลอดอายุ สัญ ญา เพื่ อ ใช้ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของการจ่ายชําระ โดยระบุประเภท
ของเงิ นกู้ จํ านวนเงินกู้ อัตราดอกเบีย้ ระยะเวลา
และจํานวนดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
ข้ อสังเกต
การ ควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า นํ า้ มั น -รถขนส่ ง มี
กระบวนการในการควบคุมโดยธนาคารทหารไทย
จะจัดทําและส่งใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายบัตร Synergy
Card ให้ กับฝ่ ายบัญชี ทุกเดือน พนักงานบัญชี
รวบรวมบิลค่านํ ้ามันและตรวจสอบความถูกต้ องกับ
ใบแจ้ งยอดค่าใช้ จ่ายบัตร Synergy Card แต่ยงั ไม่
มี ข้ อ มูล ในการตรวจสอบเพื่ อ ควบคุม การใช้ ร ถที่
เพียงพอ ให้ มนั่ ใจในความถูกต้ องได้
ข้ อเสนอแนะ
ควรกํ าหนดให้ มี ก ารจัด ทํ าสมุดคุมการใช้ รถเบาท์
เพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ในการควบคุ ม การใช้ นํ า้ มั น ให้
สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถ ซึ่ง
ควรมีข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับเลขไมล์เริ่ มต้ น เลขไมล์
ปลายทาง และรวมระยะทางทั ้งหมด เป็ นต้ น

การดําเนินการของบริษัทฯ

จะเริ่ มดําเนินการตามข้ อเสนอแนะในไตรมาสที่ 3
ปี 2555

เริ่ ม ดํ า เนิ น การตามข้ อเสนอแนะแล้ วในเดื อ น
กรกฎาคม 2555

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 80

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

4.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตจากรายงานการตรวจสอบภายใน
การดําเนินการของบริษัทฯ
ข้ อสังเกต
จากการสอบทานการจั ด ทํ า งบประมาณ ในปี จะเริ่ มดําเนินการตามข้ อเสนอแนะในไตรมาสที่ 4
2553-2555 พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยบางรายการมี ก าร ปี 2555
ประมาณตัว เลขไม่ ถูก ต้ องและไม่ มี ค วามแม่น ยํ า
เพียงพอ
ข้ อเสนอแนะ
ควรกํ า หนดให้ มีก ารจัด ทํ า คํ า อธิ บ ายความหมาย
ของงบประมาณและแหล่งที่มาของค่าใช้ จ่ายแต่ละ
บัญชีในงบประมาณ หรื อจัดทําเป็ นคู่มือการจัดทํา
งบประมาณให้ ชดั เจน เป็ นต้ น

บริ ษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด (“AMC”) ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2554 ได้ ออก
รายงานข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในทางด้ านบัญชีและอื่นๆ โดยผู้สอบบัญชีได้ ให้ ข้อสังเกตและเสนอแนะดังนี ้ในข้ อสังเกตและผลติดตามจาก
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของ AMC
ที่มีต่อบริษัทฯ
ข้ อสังเกตในไตรมาส 1 ปี 2554
1.

ข้ อสังเกต
ในไตรมาส 1 ปี 2554 บริ ษัทฯมีการรับรู้ ตดั สูญเสียวัตถุดิบจาก
กระบวนการผลิตจํานวน 8.89 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลสะสมจาก
การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลายล็อตรวมกันตั ้งแต่ปลายปี 2552 จนถึง
ปั จจุบนั โดยวัตถุดิบได้ แก่ข้าว DNS APW APH และ SWW :ซึง่
หากเปรี ย บเที ย บสัด ส่ ว นการสู ญ เสี ย กั บ ปริ ม าณการสั่ง ซื อ้
ทัง้ หมด จะมีสัดส่วนที่ ไม่เป็ นสาระสําคัญ แต่หากรั บรู้ จํานวน
ดัง กล่า วเมื่ อ วัต ถุดิบ หมดไซโลในไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง จะ
ส่งผลต่องบการเงินในไตรมาสนั ้นนั ้นอย่างมีสาระสําคัญ
ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้ มลู ค่าสินค้ าคงเหลือในงบการเงินแสดงถึงมูลค่าปริ มาณ
ที่ถูกต้ องและครบถ้ วน บริ ษัทฯควรพิจารณาการรับรู้ ประมาณ
การสําหรับการสูญเสียวัตถุดิบในแต่ละจุดที่มีการเคลื่อนย้ าย
หรื อเกิ ดความเสี่ ย งที่ จะเกิ ดการสูญเสี ย วัตถุดิบดังกล่าว เพื่อ
ไม่ใ ห้ มีก ารรั บรู้ ต้ นทุนข้ ามงวดหรื อรั บรู้ ในไตรมาสใดไตรมาส
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บริ ษัทฯได้ รับรู้ประมาณการสําหรับการ
สู ญ เสี ย วัต ถุ ดิ บ ทุ ก ครั ง้ ที่ วั ต ถุ ดิ บ แต่
ละล็ อ ตหมดลงตั ง้ แต่ ไ ตรมาส 3 ปี
2554 เป็ นต้ นมา
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2.

3.

1.

2.

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของ AMC
ผลการติดตาม
ที่มีต่อบริษัทฯ
หนึง่ สูงเกินไป
ข้ อสังเกต
บริ ษัทฯ มี การทํ าประกันภัยสิ นค้ าคงเหลือไม่ครอบคลุมราคา บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า ประกั น ภั ย ให้ วงเงิ น
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็ นจํานวน 55.46 ล้ าน ครอบคลุม ราคาตามบัญ ชี ของสิ น ค้ า
บาท
คงเหลือแล้ ว
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรพิจารณาเงื่อนไขในการจัดทําประกันภัยของสินค้ า
คงเหลือดังกล่าว ด้ วยวงเงินประกันภัย และค่าเบี ้ยประกันภัยที่
เหมาะสม โดยอาจพิ จ ารณาเป็ นช่ ว งฤดูก ารสั่ง ซื อ้ ที่ จะทํ า ให้
สต็อกสินค้ ามีปริ มาณสูง เพื่อลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ข้ อสังเกต
บริ ษั ทฯไม่ไ ด้ เปิ ดเผยการถูก ฟ้องร้ องเรี ย กค่าชดเชยจากอดี ต บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยเหตุการณ์ภายหลัง
พนักงานท่านหนึ่งตามเอกสารคดีความเมื่อวันที่ 19 มกราคม รอบระยะเวลารายงานให้ ครบถ้ วน
2554 ไว้ ในหมายเหตุประกอบการเงินเกี่ ยวกับหนี ้สินที่อาจ
เกิดขึ ้นภายหลังรอบระยะเวลาบัญชีในไตรมาส 4 ปี 2553
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรเปิ ดเผยเหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ให้ ครบถ้ วน
ข้ อสังเกตและผลการติดตามจากการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ข้ อสังเกต
จากการสัง เกตการณ์ ตรวจนับสินค้ า คงเหลื อสํ า หรั บ ปี 2554 ผลต่ า งจากการตรวจนับ ดัง กล่ า วไม่
พบว่าเกิ ดผลต่างจากการตรวจนับวัตถุดิบตํ่ากว่ายอดคงเหลือ เกินร้ อยละที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้ คือ
ตามบัญชี ณ สิ ้นงวด จํานวน 4.04 ล้ านบาท และสําหรับปี บวกลบร้ อยละ 10 สําหรับวัตถุดิบข้ าว
2553 สูงกว่ายอดคงเหลือตามบัญชี ณ สิ ้นงวด 2.52 ล้ านบาท สาลีและแป้งสาลี
ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้ มลู ค่าสินค้ าคงเหลือในงบการเงินแสดงถึงมูลค่าปริ มาณ
ที่ ถู ก ต้ องครบถ้ วน และสะท้ อนความจริ ง บริ ษั ท ฯควรวาง
แผนการตรวจนับและทบทวนวิธีการที่ใช้ ในการตรวจนับ เพื่อให้
สินค้ าคงเหลือแสดงปริ มาณและมูลค่าที่ครบถ้ วน ถูกต้ องตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ข้ อสังเกต
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เกิดเหตุเพลิงไหม้ รถแบ็คโฮของ งบการเงินสําหรับปี 2554 ได้ มีการ
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของ AMC
ที่มีต่อบริษัทฯ
บริ ษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษัทฯว่าจ้ างให้ ดําเนินการขนย้ ายข้ าวสาลี
ภายในไซโล 2 ทําให้ เกิดความเสียหายกับข้ าวสาลีโดยตรง
รวมทั ้งนํ ้าที่ระดมฉีดเพื่อระงับเพลิงส่งผลให้ ข้าวสาลีของบริ ษัทฯ
เสียหายจากการเปี ยกนํ ้าประมาณ 40.91 ล้ านบาท ซึง่ ช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นช่วงเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินแต่บริ ษัทฯ
ไม่ได้ เปิ ดเผยเหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 30
กันยายน 2554 ในเรื่ องดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรเปิ ดเผยเหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 10
(ปรับปรุง 2552) เรื่ องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
และควรรับรู้ ประมาณการหนี ้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ าง
แน่ที่ จ ะสูญเสี ย ทรั พยากรที่ มี ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่อจ่ าย
ภาระผูกพันและสามารถจัดทําประมาณการจํานวนภาระผูกพัน
ได้ อย่างน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง
2552) เรื่ อ งประมาณการหนี ส้ ิ น หนี ส้ ิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ ้น

ผลการติดตาม
เปิ ดเผยเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า ว
และรั บ รู้ รายการขาดทุน จากวัต ถุดิ บ
เสียหายจากไฟไหม้ จํานวน 33.59 ล้ าน
บาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ ว

ทังนี
้ ้ รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานข้ อตรวจพบและข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของบริ ษัทฯ ข้ างต้ นได้ มีการนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ พิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ รั บทราบและมี ความเห็นว่าบริ ษัท ฯ ไม่มีประเด็นข้ อบกพร่ องในระบบ
ควบคุมภายในอย่างมีนยั สําคัญ
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