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10. การควบคุมภายใน
10.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวยครบทั้ง 3 ทาน คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัท มีระบบ
ควบคุมภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางการกํากับดูและกิจการที่ดี
(Good Corporate Governace) สําหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททีผานการพิจารณาจาก
ฝายบริหารแลว มีดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอมของบริษัท
บริษัทมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีสงเสริมระบบการควบคุมภายในใหสามารถดําเนินไปไดตามที่บริษัทวาง
นโยบายไว โดยมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจนและวัดผลไดเปนแนวทางปฏิบัติใหแกองคกร อีกทั้งยังมี
การแบงระดับชั้นพนักงานรวมถึงขอบเขตหนาที่ไวอยางชัดเจน
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการประเมินผลการดําเนินธุรกิจอยางสม่ําเสมอ และ มีการวิเคราะหถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยผูบริหาร
ของบริษัทไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
ไดมีการประชุมเพื่อคอยติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารไดในระดับที่ดี โดยมีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการอยาง
เหมาะสม มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อปองกันการทุจริต บริษัทยังมีนโยบายปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในกรณีรายการระหวางกัน โดยในการอนุมัติรายการทุกระดับชั้น ผูที่มีสวนไดเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนจะไมมีอํานาจอนุมัติ หรือ ออกเสียงเพื่ออนุมัติรายการดังกลาว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใชเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจอยางเพียงพอ และมีการ
จัดทําขอมูลที่มีสาระสําคัญประกอบการตัดสินใจเพื่อเสนอตอการประชุมคณะกรรมการบริษัทลวงหนากอนการประชุมทุก
ครั้ง
5. ระบบการติดตาม
บริษัทมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ยังไดมีการอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานในดานตางๆขององคกร โดยมอบหมายใหฝายตรวจสอบ
ภายในไดรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและดําเนินการแกไขตอไป
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10.2 ขอสังเกตของผูสอบบัญชีสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในรอบปบัญชี 2555 (1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555) บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ
บัญชีไดใหขอสังเกตในการตรวจสอบงบการเงิน และ บริษัทไดดําเนินการแกไข โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ลําดับ

1

ประเด็นขอตรวจพบ

กรณีที่มีงานเพิ่มหรือเปลี่ยนจากสัญญา
เดิม บริษัทเริ่มการทํางานกอนการแกไข
เปลี่ยนมูลคางานในสัญญา
สําหรับงานเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง บริษัทจะมี
การทํางานเพิ่มหรือเปลี่ยนงานไปกอนการ
จัดทําและลงนามในสัญญา และบริษัทจะ
บันทึกรายไดสําหรับงานเพิ่มก็ตอเมื่อไดมีการ
ลงนามในสัญญาจริงแลว

ระดับ
ขอเสนอแนะ
ความ
เสี่ยง
ต่ํา บริษัทควรจัดทําสัญญาเพิ่มหรือลดงาน
อยางเปนลายลักษณอักษร ทันทีที่ทราบวา
มีการเปลี่ยนแปลงงาน โดยควรกําหนด
ระยะเวลาจัดทําภายใน 1 เดือนเปนอยาง
ชา

รายละเอียด
การแกไข
ฝายบริหารไดเพิ่ม
การติดตาม
สัญญา
เปลี่ยนแปลงงาน
อยางเครงครัด

ตนทุนงานสวนเพิ่มที่นํามาปรับปรุงกับ
ประมาณการตนทุน ซึ่งนํามาคํานวณรายไดใน
แตละงวดบัญชีอาจทําใหรายไดต่ํากวาความ
เปนจริง เนื่องจากไมไดนํามูลคางานสวนเพิ่มที่
บริษัทอาจจัดเก็บเพิ่มเติมไดมาคํานวณรายได

2

สําหรับวัตถุดิบบางชนิด หนวยนับในใบ
เบิกวัตถุดิบกับใบสั่งผลิตแตกตางกัน
ฝายผลิตจะใชใบสั่งผลิตในการกําหนดวัตถุดิบ
ที่ตองการใชแลวจัดทําใบเบิกวัตถุดิบไปเบิกที่
แผนกคลังสินคา
อยางไรก็ตามมีวัตถุดิบบางชนิดที่มีหนวยนับที่
แตกตางกันระหวางในใบสั่งผลิตและใบเบิก
วัตถุดิบ ทั้งนี้จํานวนที่ทางแผนกคลังสินคาจะ
ทําการเบิกจะคํานวณจากประสบการณที่ผาน
มาของทางหัวหนาแผนกวาตองใชเปนจํานวน
เทาใด

ต่ํา

หนวยนับในใบเบิก วัตถุดิบควรเปนหนวย
เดียวกันกับรายละเอียดใบสั่งผลิตทั้งใน
เรื่องของปริมาณ หนวยนับ และชนิดของ
วัตถุดิบที่ตองใช
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ลําดับ

ประเด็นขอตรวจพบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ขอเสนอแนะ

รายละเอียด
การแกไข

ความแตกตางของหนวยนับดังกลาวอาจมีผล
ใหการคํานวณตนทุนของสินคาคงเหลือ
คลาดเคลื่อนได

10.3 ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไดทําการวาจาง บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด (“บีพีอาร”)
ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
กลต”) มาทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยทางบีพีอาร ไดเขามาทําการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งไดแลว
เสร็จและเริ่มประกาศใชเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งตอมาทาง บีพีอาร ไดเขาทําการทดสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไวในชวงระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2555 และ เดือนกุมภาพันธ 2556 โดยไดรายงานผลการทดสอบระบบมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
สามารถแบงไดออกเปน 2 ชวง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ชวงที่ 1
ทาง บีพีอาร ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน ระบบงานที่สําคัญจํานวน 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบตนทุนโครงการ
2. ระบบงานจัดซื้อ
3. ระบบงานการจายเงินด
โดยมีรายละเอียดผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
ระบบงานตนทุนโครงการ
ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร
1. วัสดุสิ้นเปลือง ที่มี 1.
มีการเบิกวัสดุ 1. ควรมีการแจกแจง 1. ฝายบริหารไดใช
การขอเบิกในใบเบิก
สิ้นเปลืองใน
BOM แสดงรายละเอียดวัสดุ
ประสบการณจากการ
วัตถุดิบโครงการ เชน โดยประมาณไว 5% แต สิ้นเปลืองตามที่ไดเบิกใน ทํางานและการเก็บ
ตะปู, นอต ฯ ซึ่งบริษัท ไมไดแสดงรายละเอียด
ใบเบิกวัตถุดิบในรายงาน ตัวเลข ในอดีต ซึ่งพบวา
ใชประมาณการไวรอย ตามที่เบิกในใบเบิก
BOM ใหทราบ เพื่อให ตนทุนวัสดุสิ้นเปลือง
ละ 5 ของตนทุนการ
วัตถุดิบ ซึ่งทําใหยากตอ งายตอการควบคุมตนทุน ใกลเคียงรอยละ 5 ของ
ผลิตทั้งหมดที่แสดงอยู การควบคุมการเบิกใช
วัสดุสิ้นเปลืองใหเปนไป ตนทุนการผลิตทั้งหมด
ในรายงานโครงสราง
ตามที่ประมาณการไว
ทั้งนี้ทั้งนั้นฝายบริหารจะ
การผลิต ( Bill of
ยินดีรับขอเสนอแนะของ
สวนที่ 2 หนา 61

การติดตามผล
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ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร
บริษัทตรวจสอบภายใน
ในการแสดงแจกแจง
รายละเอียดของวัสดุ
สิ้นเปลืองเพิ่มเติมใน
รายงาน BOM

การติดตามผล

Material : BOM)
ไมไดถูกแจกแจง
รายละเอียดรายการ

2. เอกสารสมุดรายวัน
จาย ( OE) เลขที่
เอกสารกับวันที่ใน
เอกสารไมสัมพันธกัน
เนื่องจากสามารถเขา
ไปคียวันที่ในเอกสาร
ไดเอง ซึ่งบริษัทจะคีย
วันที่ในเอกสาร OE
ตามวันที่มีการออก
เช็ค แตเลขที่ของ
เอกสาร OE ระบบ
Running Number ไป
เรื่อยๆ

2. หากมีการไปคีย
วันที่ในเอกสารเอง
อาจทําใหเกิดกรณี
Human
Error
ก็คือ หากมีการบันทึก
เอกสารในปริมาณที่
มาก เอกสารอาจเกิด
ความผิดพลาดไดงาย
กวาอีกที่ออกโดยระบบ

2. เจาหนาที่หรือผูที่
เกี่ยวของไมควรเขาไปคีย
วันที่ในเอกสารเอง ควรที่
จะใหระบบ Running
Date and Number เอง
แตอาจจะมีการระบุ
หมายเหตุในเอกสารวามี
การออกเช็คและจาย
ชําระในวันใด

2. เนื่องจากขอจํากัด
ของระบบ Express ใน
การบันทึกเอกสารเขา
ระบบพรอมกันจะเกิด
การ Error ของเลขที่
เอกสาร บริษัทจึงใชการ
บันทึกแบบ Manual โดย
เจาหนาที่จะทําการ
บันทึกรายการโดยจะยึด
ตามวันที่จัดทําเอกสาร
เปนวันที่ลงในเอกสาร
ยกเวนกรณีมีการหัก
ภาษี ณ ที่จายเจาหนาที่
จะลงวันที่ในเอกสาร
ตามวันที่ครบกําหนด
ชําระเงิน โดยในบางครั้ง
กรณีที่เอกสารสงมา
ลาชาและถึงกําหนด
ชําระแลวจึงมีการบันทึก
รายการเขาระบบทําให
เกิดเหตุการณวันที่ไม
สอดคลองกันดังกลาว

ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

3. คาใชจายบางสวนที่
ไมเกี่ยวของกับคาใชจาย
ในการผลิต แตบันทึกเขา
เปนตนทุนการผลิตเปน
คาใชจายการผลิต (OH)

3. หากนําคาใชจายอื่นที่
ไมเกี่ยวของกับตนทุนการ
ผลิตจริง อาจสงผล
กระทบทําใหตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงของโครงการ

3. ตนทุนการผลิต ควร
เปนตนทุนที่เกิดขึ้นจาก
การวัตถุดิบทางตรง
คาแรงงานทางตรง และ
คาใชจายจริงที่เกี่ยวของ

3. ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะโดยจะนํา
รายการดังกลาวบันทึก
ไวในบัญชีคารับรองของ
บริษัท

ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

สูงไปกวาความเปนจริง

กับการผลิตในแตละ
โครงการ สวนคาใชจาย
อื่นๆ ควรบันทึกเปน
คาใชจายอื่นในสวนของ
คาใชจายของบริษัท
เพื่อใหสะทอนถึงตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงของโครงการ
แตละโครงการ

ระบบการจัดซื้อ
ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

1. การจัดเก็บประวัติ
ขอมูลของ Supplier ไม
คอยเปนหมวดหมู
เอกสารเกี่ยวกับขอมูล
ของ Supplier แตละ
รายก็มีไมครบถวน

1. ทําใหไมมั่นใจวา
ขอมูลของ Supplier เปน
ขอมูลที่เปนจริงหรือ
นาเชื่อถือหรือไม
Supplier รายดังกลาวมี
ตัวตนหรือไม

1.
ควรจัดเก็บประวัติ
Supplier โดยเรียงลําดับ
ตามตัวอักษร ก-ฮ เพื่องาย
ตอการคนหา และเอกสาร
ประกอบเกี่ยวกับประวัติ
Supplier ควรจัดหาและ
จัดเก็บใหครบถวน เพื่อ
ยืนยันวา Supplier แตละ
รายมีตัวตนอยูจริง

2. ฝายจัดซื้อมีการ
กําหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ
ใหกับใบขอซื้อไว
ลวงหนากอนการจัดทํา

2. ความเสียงในเรื่อง
การ Human Error ทําให
เกิดขอผิดพลาดไดงาย
ขอมูลนั้นอาจจะขาด
ความนาเชื่อถือหรือ
เชื่อมั่นในความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาวได

2. กิจการควรใหระบบเปน
ตัวกําหนดเลขที่เอกสาร
ใบสั่งซื้อ เพื่อปองกันการ
ออกเลขที่ใบสั่งซื้อขามหรือ
ซ้ํากัน
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ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร

การติดตามผล

ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร
1. ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ

การติดตามผล

2. เนื่องจากขอจํากัด
ของระบบ Express ใน
การบันทึกเอกสารเขา
ระบบพรอมกันจะเกิด
การ Error ของเลขที่
เอกสาร บริษัทจึงใชการ
บันทึกแบบ Manual
โดยปจจุบันใชทะเบียน
คุมและจะกําหนดใหมี
การสอบทานทะเบียน
คุมทุกสิ้นวันเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดดังกลาว

ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

3. เลขที่กับวันที่ในใบสั่ง
ซื้อที่ออกจากระบบ
Express ไมสอดคลอง
กัน ไมสัมพันธกัน
เนื่องจากขอจํากัดใน
เรื่องการรับสงเอกสาร
จาก Site งานมาที่
สํานักงานใหญ

3. ขาดความถูกตอง
และความนาเชื่อถือใน
เรื่องของขอมูลในการ
จัดทํา PO การจัดทํา PO
ลาชาสงผลใหเกิดความ
ลาชาในการสั่งซื้อสินคา
ทําใหสินคาไดไมทันตาม
ความตองการ โครงการ
เสร็จลาชากวากําหนด

4. มีใบสั่งซื้อยังคางรับ
ในระบบเปนจํานวน
มาก เนื่องจากยังรับของ
จาก Supplier ไมครบ
ตามที่ไดสั่งซื้อไป

4. ทําใหสินคาที่ไดสั่งซื้อ
ไปไดไมทันตามความ
ตองการ อาจสงผลทําให
โครงการเสร็จลาชา และ
หากฝายจัดซื้อไมมีการ
ติดตามหรือสอบถาม
เกี่ยวกับปญหาในการสง
มอบสินคาลาชาดังกลาว
ก็ทําใหไมสามารถที่หา
วิธีในการแกไขปญหา
หรือจัดหา Supplier ราย
ใหมไดทันเวลา เพื่อใหได
สินคาตามที่ตองการและ
ทันตามเวลา

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร
3. ควรกําหนดระยะเวลา 3. ดําเนินการตาม
ในการสง PR จาก Site ขอเสนอแนะ และจะทํา
งานตามโครงการตางๆ มา การเปด PO เมื่อมีการ
ที่สํานักงานใหญ อาจจะไม อนุมติ PR เสร็จสิ้น เพื่อ
เกิน 3 หรือ 7 วัน กรณีที่ ปองกันปญหาการเปด
เปนการสั่งซื้อเรงดวนก็
PO ขามและวันที่ไม
อาจจะสง Fax หรือ Mail เรียงลําดับ
แจงมาที่ สนก. เพื่อให PO
จัดทําไดทันเวลา และชวง
ของวันไมหางกันมาก
เกินไป ทําใหไดสินคาทัน
ตามความตองการ ไมเกิด
ความลาชาในการทํางาน
4. กิจการควรกําหนดหรือ 4. การเกิดใบสั่งซื้อคาง
ตกลงเงื่อนไขในการสงมอบ รับจํานวนมากเนื่องจาก
สินคาใหชัดเจน โดยระบุไว ในบางครั้งบริษัทสั่งซื้อ
ในใบสั่งซื้อ เพื่อทําใหสินคา สินคาและตองทําการสง
ที่กิจการไดสั่งซื้อไปไดรับ
ของที่บริเวณโครงการ
มอบทันตามเวลาและ
ตาง ๆ ซึ่งในบริเวณ
ความตองการในการใช
โครงการกอสรางมี
อาจจะกําหนดเงื่อนไขกรณี ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ หรือ
Supplier สงมอบสินคา วัสดุที่สั่งซื้อดังกลาวยัง
ลาชา เชน คาปรับ เปนตน ไมสามารถนํามาใชได
เนื่องจากสถานการณที่
ยังไมสามารถ
ดําเนินการตอไดทําให
เกิดมีใบสั่งซื้อคางรับ
จํานวนมากจากเหตุผล
ดังกลาว
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การติดตามผล
ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ระบบการจายเงิน
ประเด็นที่พบ

ผลกระทบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นของฝาย
บริหาร
1. เลขที่ Payment 1. ความเสียงในเรื่องการ 1. กิจการควรใหระบบเปน 1. เนื่องจากขอจํากัดของ
Voucher (PS) กิจการ Human Error ขอมูลนั้น ตัวกําหนดเลขที่เอกสาร
ระบบ Express ในการ
ใช Manual ในการ อาจจะขาดความนาเชื่อถือ หรือหากมีขอจํากัดในเรื่อง บันทึกเอกสารเขาระบบ
กําหนดเลขที่เอกสาร
หรือเชื่อมั่นในความถูก
ของระบบตองใช Manual พรอมกันจะเกิดการ
ตองของขอมูลดังกลาวได ในการกําหนดเลขที่ ควรมี Error ของเลขที่เอกสาร
อาจจะมีความเสี่ยง เชน การจัดทําทะเบียนคุมการ บริษัทจึงใชการบันทึก
การออกเลขที่ PS ซ้ํา จายเงินหรือทุกสิ้นเดือน
แบบ Manual โดยใน
เนื่องจากการไมไดจัดทํา จัดพิมพสมุดรายวันจายเงิน ปจจุบันไดดําเนินการ
ทะเบียนคุมการออก
เพื่อเปนการตรวจเช็ค
แกไขโดยการจัดทํา
ใบสําคัญจาย ทําใหไม
เอกสาร ปองกันการออก
ทะเบียนคุมเอกสารให
ทราบวามีการยกเลิก
เอกสารขามหรือซ้ํากัน
พนักงานทําการ
เลขที่ PS หรือเลขที่ PS
ตรวจสอบเลขที่ปจจุบัน
เลขที่ใดมีการจัดทําไป
ของเอกสารและทําการ
แลวบาง
บันทึกขอมูลในทะเบียน
คุมกอนจะทําการบันทึก
เขาระบบ Express

การติดตามผล
ผูตรวจสอบภายใน
อิสระ จะดําเนินการ
ติดตามผลในการ
ตรวจสอบครั้งตอไป

ชวงที่ 2
ทาง บีพีอาร ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน ระบบงานยอยทั้ง 5 ระบบ ดังนี้
1. ระบบงานตนทุนการผลิตเฟอรนิเจอร
2. ระบบงานสินทรัพยถาวร
3. ระบบงานทรัพยากรมนุษย
4. ระบบงานเงินสดยอย
5. ระบบการตลาด
โดยการตรวจสอบและประเมินระบบงานยอยทั้ง 5 ระบบนั้น สํานักงาน ไดดําเนินการขอเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน, ทั้งยัง
ซักถาม, สอบถามและสัมภาษณผูประสานงาน ตลอดจนผูปฏิบัติงานนั้น ๆ และมีการสังเกตในแตละระบบแลว พบวา บริษัทฯมีระดับ
การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร แตยังมีขอบกพรองเล็กนอยในสวนที่ไมเปนสาระสําคัญใน3 ระบบดังนี้
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ระบบ
1. ตนทุนการผลิต
เฟอรนิเจอร

2. ระบบงานสินทรัพย
ถาวร

3. ระบบงานทรัพยากร
มนุษย*

รายละเอียดขอสังเกต

ความเห็นฝายบริหาร

การติดตามผลผูสอบ
ภายในอิสระ
1. มีการยืมวัตถุดิบ (วงกบประตู) จาก 1. มีการยืมวัตถุดิบ (วงกบประตู) 1. สํานักงานไดตรวจสอบ
โครงการหนึ่งไปอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งหาก เพื่อนํามาใชในโครงการที่เรงดวน เอกสารการยืมวัตถุดิบ
ไมมีการติดตามเอกสารที่ดี อาจจะทํา กอน แลวจึงนําของคืนกลับ
ระหวางโครงการและมีการ
ใหตนทุนตอโครงการมีความคาด
ภายหลัง ซึ่งมีการนําของคืนกลับ คืนกลับไปตามจํานวนที่ได
เคลื่อน แมตนทุนการผลิตโดยรวมจะไม ใหโครงการที่ถูกยืมไปเรียบรอย ยืมกันเรียบรอยแลว
กระทบก็ตาม
แลว
2. มีขอสังเกตในรายละเอียดในใบ
โอนยายสินทรัพย ที่ไมไดใสเหตุผลของ
การโอนยายสินทรัพยและไมปรากฏ
ลายเซ็นของผูขอโอนยาย
สินทรัพย บางรายการตามคูมือ
ระบบงานสินทรัพย

2. การโอนยายจากผูขอโอน
บางครั้งมีความเรงดวนและมี
ขอจํากัดจากการที่ผูขอโอนอยูใน
ไซตงานไมไดอยูที่ Office จึง
ใชวิธีการโทรแจงใหOffice ทํา
เรื่องโอนยาย โดยใหหัวหนา
แผนกรับทราบแลว
3. ไมมีการจัดทํา รายการเขาใหม
- ดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ลาออก ของพนักงาน (Turn over
Report)

2. เนื่องจากการโอนยายมี
ขอจํากัดจากการที่ผูขอ
โอนยายสินทรัพยแตไดมีการ
ทําใบโอนยาย
สินทรัพยใหหัวหนาแผนก
รับทราบและเซ็นกํากับแลว
3. สํานักงาน จะดําเนินการ
ติดตามผลในการตรวจสอบ
ครั้งตอไป*

* ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทไดมีการจัดทํารายงานการเขาใหมและลาออกของพนักงาน (Turnover Report) แลว
ผลการติดตามประเด็นที่พบจากการเขาทดสอบและประเมินระบบ ในชวงที่ 1
ระบบ
1. ระบบตนทุน
โครงการ*

ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ

ความเห็นฝายบริหาร

การติดตามผลผูสอบ
ภายในอิสระ
1.1 วัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการขอเบิกในใบ 1.1 ฝายบริหารไดใช
1.1 ผูตรวจสอบภายในอิสระ
เบิกวัตถุดิบโครงการ เชน ตะปู, นอต ฯ ประสบการณจากการทํางานและ จะดําเนินการติดตามผลใน
ซึ่งบริษัทใชประมาณการไวรอยละ 5
การเก็บตัวเลข ในอดีต ซึ่งพบวา การตรวจสอบปรับปรุง
ของตนทุนการผลิตทั้งหมดที่แสดงอยูใน ตนทุนวัสดุสิ้นเปลืองใกลเคียง
รายงานใหแสดงราย
รายงานโครงสรางการผลิต (Bill of
รอยละ 5 ของตนทุนการผลิต
ละเอียดวัสดุสิ้นเปลืองไวใน
Material : BOM)
ทั้งหมด ทั้งนี้ทั้งนั้น
รายงาน BOM
ไมไดถูกแจกแจงรายละเอียดรายการ
ฝายบริหารจะยินดีรับ
ในครั้งตอไป*
ขอเสนอแนะของบริษัทตรวจสอบ
ภายใน ในการแสดงแจกแจง
รายละเอียดของวัสดุสิ้นเปลือง
เพิ่มเติมในรายงาน BOM
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2. ระบบจัดซื้อ

1.2 เอกสารใบสําคัญจาย (OE) เลขที่
เอกสารและวันที่ในเอกสารไมสัมพันธ
กัน เนื่องจากสามารถเขาไปคียในวันที่
ในเอกสารไดเอง

1.2 ขอจํากัดของระบบ Express
ในการบันทึกเอกสารเขาระบบ
พรอมกันจะเกิดการ Error เลขที่
เอกสาร บริษัทฯ จึงใชการบันทึก
แบบ Manual คุมอีกชั้นหนึ่ง

1.2 สํานักงาน ไดดําเนินการ
ติดตามผลซึ่งมีการใชการ
บันทึกแบบ Manual โดยได
จัดทําทะเบียนคุมเอกสารใน
รูปแบบไฟล Excel อยางไรก็
ตาม สํานักงานฯจะ
ดําเนินการตรวจสอบวามี
เรื่องการ Human
Error ในการจัดทํา Excel
ตอไป

2.1 ฝายจัดซื้อมีการกําหนดเลขที่ใบสั่ง
ซื้อใหกับใบขอซื้อไวลวงหนากอนการ
จัดทํา ซึ่งจากการตรวจสอบ List PO
จาก ระบบ Express พบวาเลขที่ PO
ถูกขามไป ซึ่งควรจะทําใหเปนระบบ
ดวยการกําหนด Running No. เพื่อ
ปองกันการออกเลข PO ซ้ํากัน

2.1 เนื่องจากขอจํากัดของระบบ
Express ในการบันทึกเอกสาร
เขาระบบพรอมกันจะเกิดการ
Error ของเลขที่เอกสาร บริษัทจึง
ใชการบันทึกแบบ Manual โดย
ปจจุบันใชทะเบียนคุมและจะ
กําหนดใหมีการสอบทาน
ทะเบียนคุมทุกสิ้นวันเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาดดังกลาว

2.1 สํานักงาน ไดดําเนินการ
ติดตามผลซึ่งมีการใชการ
บันทึกแบบ Manual โดยได
จัดทําทะเบียนคุมเอกสารใน
รูปแบบไฟล Excel จริง
อยางไรก็ตาม สํานักงานฯจะ
ดําเนินการตรวจสอบเรื่อง
การมี Human
Error ในการจัดทํา Excel
ตอไป

2.2 การเกิดใบสั่งซื้อคางรับ
จํานวนมากเนื่องจากในบางครั้ง
บริษัทสั่งซื้อสินคาและตองทําการ
สงของที่บริเวณโครงการตาง ๆ
ซึ่งในบริเวณโครงการกอสรางมี
ขอจํากัดเรื่องพื้นที่ หรือวัสดุที่
สั่งซื้อดังกลาวยังไมสามารถ
นํามาใชได ทําใหเกิดมีใบสั่งซื้อ
คางรับจํานวนมากจากเหตุผล
ดังกลาว

2.2 สํานักงาน ไดดําเนินการ
ติดตามผลใบสั่งซื้อที่คางรับ
พบวามีใบสั่งซื้อคางที่อยู
ในชวงเดือน ก.ย. ไดรับ
เรียบรอยแลวในเดือน ธ.ค.

2.2 มีใบสั่งซื้อยังคางรับในระบบเปน
จํานวนมาก เนื่องจากยังรับของจาก
Supplier ไมครบตามที่ไดสั่งซื้อไป
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3. ระบบการจายเงิน

3. เลขที่ Payment Voucher (PS)
กิจการใช Manual ในการกําหนดเลขที่
เอกสาร จากการตรวจสอบ ทะเบียนคุม
สมุดรายวันจายเงินจากระบบ Express
พบวามีเลขที่สมุดรายวันจายเงิน
กระโดดขามไปหรือหายไปจากระบบ
Express

3. เนื่องจากขอจํากัดของระบบ
Express ในการบันทึกเอกสาร
เขาระบบพรอมกันจะเกิดการ
Error ของเลขที่เอกสาร บริษัทจึง
ใชการบันทึกแบบ Manual โดย
ในปจจุบันไดดําเนินการแกไขโดย
การจัดทําทะเบียนคุมเอกสารให
พนักงานทําการตรวจสอบเลขที่
ปจจุบันของเอกสารและทําการ
บันทึกขอมูลในทะเบียนคุมกอน
จะทําการบันทึกเขาระบบ
Express

* ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทไดทําการแสดงแจกแจงรายละเอียดของวัสดุสิ้นเปลืองใน BOM แลว
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3. สํานักงาน ไดดําเนินการ
ติดตามผลซึ่งมีการใชการ
บันทึกแบบ Manual โดยได
จัดทําทะเบียนคุมเอกสารใน
รูปแบบไฟล Excel อยางไรก็
ตาม สํานักงานฯจะ
ดําเนินการตรวจสอบวามี
เรื่องการ Human
Error ในการจัดทํา Excel
ตอไป

