บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

10.

การควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กล่าวคือ ดูแลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ต่างๆ ให้มคี วามโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอํานาจซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ อันนําไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพื่อทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของกลุ่ ม บริษัท ฯ ซึ่ง บริษัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ จํ า กัด ได้ร ายงานผลการประเมิน ความเพีย งพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ของ TIS เมื่อวันที่ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2555 ของ EPC เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ของ EPPCO เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ของ KTBP เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ ของ RPE เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ตามลําดับ
ตามรายงานของ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยภาพรวมแล้วกลุ่มบริษทั ฯ มีการออกแบบระบบการ
ควบคุมภายในสําหรับการจัดการความเสีย่ งในกระบวนการทํางานไว้อย่างเพียงพอในรูปแบบของนโยบาย ระเบียบ
และคู่มอื การปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมทุกกระบวนการทํางานทีส่ าํ คัญ อย่างไรก็ตาม บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ได้เสนอแนะให้บริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางส่วนให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และทําให้มนใจว่
ั ่ าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิผลและได้รบั การพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทฯ ได้นํ า
ข้อเสนอแนะทีส่ าํ คัญของ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด มาพิจารณาแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
10.1 บริ ษทั ฯ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
่ฝายบัญชี ควรจัดทําคู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร
เกีย่ วกับการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร การรับรูส้ นิ ทรัพย์ถาวร การโอน/ย้าย
สินทรัพย์ถาวร การตรวจนับสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการกําหนดนโยบาย
ทางบัญชีเกีย่ วกับวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา การประมาณอายุการใช้งาน และ
การประมาณการมูลค่าคงเหลือ

แผนกบัญชี และแผนกการเงินของโรงงาน ควรมีการติดตามเงินทดรอง
จ่า ยค้า งนาน และวิเ คราะห์ส าเหตุ ข องผู้ท่ีไ ม่ค ืน เงิน ทดรองจ่ า ยแต่ ล ะ
รายการ และกําหนดระเบียบระยะเวลาการเคลียร์เงินทดรองจ่ายให้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และสือ่ สารให้กบั พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ฝ่า ยคอมพิว เตอร์ ค วรกํ า หนดนโยบายการทดสอบการเรีย กกลับ คืน
(Restore) ข้อมูลทีส่ าํ รองไว้ลงในเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และควรมีการทดสอบการกูข้ อ้ มูลทีส่ าํ รอง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะสามารถกูค้ นื
ระบบได้อย่างสมบูรณ์และใช้ระยะเวลาในการกูค้ นื น้อยทีส่ ดุ

กรณีทม่ี กี ารทยอยรับของ แผนกพัสดุควรมีการบันทึกรับสินค้าทันที ไม่
ควรรอให้ของครบก่อนและทําการบันทึกรับเข้าทีเดียว

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั ิคู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร โดยคู่มอื
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษัท ฯ ได้ดํ า เนิ น การวิเ คราะห์ และติด ตามเงิน ทดรองจ่ า ยค้า งนาน
รวมทัง้ จัดทําหลักการปฏิบตั งิ านเรือ่ งการเบิกเงินทดรองจ่าย และระเบียบ
ระยะเวลาการเคลียร์เงินทดรองจ่ายแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการดําเนินการดังกล่าวต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
6/2555 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ิคู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งกําหนดนโยบายการทดสอบการเรียกกลับคืน (Restore)
ข้อมูลทีส่ าํ รองไว้ลงในเครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์ โดยคูม่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คู่มอื ดังกล่าวและรายงานรายเดือนตามที่กําหนด
ต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
7/2555 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอ นุ มตั ิคู่มอื และขัน้ ตอนการจัดซื้อ จัดจ้า ง โดยคู่มอื ดังกล่า วมีผล
บังคับใช้ทนั ที นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้ออก
คํา สังอย่
่ า งเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษรให้แผนกพัสดุจดั ทํา ใบสังซื
่ ้อและใบรับ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
สินค้าอย่างถูกต้องแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป

10.2 บริ ษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
การบันทึกงานระหว่างก่อสร้างที่สร้างเสร็จเรียบร้อยเป็ นสินทรัพย์ถาวร
ควรมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้
- ใบขออนุมตั เิ ปิด-ปิดโครงการ ทีม่ กี ารลงนามอนุมตั จิ ากผูม้ อี ํานาจ
- เอกสารประกอบการก่อสร้าง
- ผลการประเมินคุณภาพทรัพย์สนิ ของฝา่ ยกองโรงจักร
- รูปถ่ายทรัพย์สนิ ทีจ่ บโครงการ
แผนกมวลชนและแรงงานสัมพันธ์ ควรพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการดําเนินกิจกรรมด้านมวลชนและแรงงาน
สัมพันธ์ทเ่ี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน

ควรมีก ารทบทวนและกํ า หนดระยะเวลาของการทบทวนตามความ
เหมาะสมของแผนผังองค์กร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า แผนผังองค์กรเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการทํางานในปจั จุบนั

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร ซึ่งกําหนด
ระบบการบันทึกงานระหว่างก่อสร้าง โดยคูม่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษทั ฯ ได้จดั ทําแนวทางปฏิบตั ใิ นการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการ
ดําเนินกิจกรรมด้านมวลชนและแรงงานสัมพันธ์ โดยมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
บริษทั ฯ ได้ทบทวนและกําหนดระยะเวลาการทบทวนแผนผังองค์กรแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป

10.3 บริ ษทั เอกรัฐพัฒนา
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
ควรจัดทําขัน้ ตอนและความถี่ในการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร สูตรการ
คํานวณยอดคงเหลือผลต่างทีย่ อมรับได้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ควรจัด ทํ า สรุ ป ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ใ ช้ จ ริง เปรีย บเทีย บกับ งบประมาณส่ ง ให้
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทุ ก เดือ น และควรปรับ ปรุง รหัสบัญ ชีกบั รหัส
งบประมาณทีใ่ ช้ให้สอดคล้องกัน เพือ่ ความสะดวกในการจัดทํางบประมาณ

ควรจัด ทํา อํ า นาจอนุ ม ตั ิด้า นการดํา เนิ น งานสํา หรับ ทุก กิจ กรรมภายใน
บริษทั รวมทัง้ การอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเสนอให้ผมู้ อี ํานาจลงนาม
อนุมตั ิ เพือ่ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

ควรพิจารณาจัดทําสรุปสาระสําคัญของกฎหมายแต่ละฉบับที่ต้องปฏิบตั ิ
ตาม เพือ่ ควบคุมการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด

ควรพิจารณาประเมินผลผูข้ ายทีบ่ ริษทั ฯ มีการทําธุรกรรมซื้อ-ขายด้วย แต่
ไม่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูข้ ายทีย่ อมรับแล้ว (AVL) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนด
และขึน้ ทะเบียนบัญชีรายชือ่ ผูข้ ายทีย่ อมรับแล้ว (AVL)

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้ม ีม ติอ นุ ม ัติคู่ ม ือ และขัน้ ตอนการควบคุ ม ดู แ ลสิน ทรัพ ย์ถ าวร ซึ่ง ได้
กําหนดนโยบายการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร โดยคู่มอื ดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษทั ฯ จัดตัง้ ฝา่ ยงบประมาณขึน้ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
รับผิดชอบงานการจัดทําสรุปค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้จริงเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ส่งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2556 เมือ่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั แิ นวทางในการปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้องกับอํานาจอนุ มตั ดิ ้านการดําเนินงานและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามต่อไป
บริษัท ฯ ได้จ ัด ทํ า บัญ ชีร ายการกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ เป็ น แนวทาง
ควบคุมการปฏิบตั งิ าน และกําหนดให้มฝี ่ายกฎหมายควบคุมดูแลการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามทีก่ ฏหมายกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
7/2555 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุมตั คิ ู่มอื และขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ ได้กําหนดนโยบายการ
ประเมินผลผูข้ าย โดยคูม่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ

แผนกพัสดุ/Loading ควรกําหนดนโยบายในการจัดการพัสดุไม่เคลื่อนไหว
และแยกจัดเก็บออกจากพัสดุปกติ

ควรจัดทําคูม่ อื การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดทําและตรวจสอบค่าแรงพนักงาน/
ผูร้ บั เหมา การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรม งานมวลชนสัมพันธ์ เป็ น
ต้น

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายการจัดการพัสดุไม่เคลื่อนไหว มีผลบังคับใช้
เมือ่ วันที1่ มกราคม พ.ศ. 2556 และได้แยกจัดเก็บพัสดุไม่เคลื่อนไหวออก
จากพัสดุปกติแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษทั ฯ ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบตั ซิ ่งึ บังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อจัดทําเป็ น
แนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าแรงพนักงาน/ผูร้ บั เหมา การประเมินผล
พนักงาน การฝึกอบรม และงานมวลชนสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตาม

10.4 บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับวงเงินอนุ มตั ิสงซื
ั ่ ้อของตําแหน่ งผู้จดั การฝ่า ย
จัดซือ้ ในระเบียบ และวิธกี ารปฏิบตั งิ านจัดซื้อ โดยกําหนดให้สอดคล้องกัน
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

แผนกพัสดุควรหารือกับบริษทั เจ้าของโปรแกรม เกี่ยวกับการใช้ระบบ
โปรแกรมแสดงรายงานสรุปการยกเลิกใบขออนุ มตั แิ ละแจ้งให้จดั ซื้อ (PR)
เพื่อใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการจัดทําใบขออนุ มตั ิ
และแจ้งให้จดั ซือ้ (PR)
แผนกบุคคลควรจัดทําวิธกี ารปฏิบตั งิ าน เกีย่ วกับการประเมินผลพนักงาน
ประจําไตรมาส และการจัดทําเงินเดือนทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
พนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

ควรพิจารณาจัดทํารายงานทีส่ าํ คัญ และนําเสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการบริหารจัดการ เช่น
- รายงานสรุปการพัฒนาโปรแกรมทัง้ หมด
- รายงานสรุปสถิตกิ ารแก้ไขปญั หาจาการใช้งานคอมพิวเตอร์
- รายงานผลการสุม่ ตรวจสอบการติดตัง้ ลิขสิทธิ ์

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิคู่มอื และ
ขัน้ ตอนการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ซึ่ง ได้กํา หนดวงเงิน อนุ ม ตั ิส งซื
ั ่ ้อ ของสํา หรับ
ตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร โดยคูม่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษัท ฯ ได้ดํา เนิ น การปรับ ปรุง ระบบโปรแกรมแสดงรายงานสรุป การ
ยกเลิกใบขออนุ มตั แิ ละแจ้งให้จดั ซื้อแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2555
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการ
ตรวจติดตามต่อไป
บริษทั ฯ ได้รวบรวมแนวทางการปฏิบตั ซิ ่งึ บังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อจัดทําเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การประเมินผลพนักงาน และการจัดทํา
เงินเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามต่อไป
บริษทั ฯ ได้จดั ทําแนวทางการจัดทํารายงานทีส่ าํ คัญ เพื่อนําเสนอผูบ้ ริหาร
และมีผลบังคับใช้แล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามต่อไป

10.5 บริ ษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
ควรจัดทําคู่มอื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ าํ คัญก่อนการเปิ ดดําเนินงาน
โรงไฟฟ้าให้เพียงพอ

ควรจัดทําคู่มอื และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีและการเงินเตรียมไว้
สําหรับการปฏิบตั งิ านจริงเมื่อมีการดําเนินงานโครงการซึง่ จะเกีย่ วข้องกับ
นโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ ขัน้ ตอนการบันทึกรายการบัญชีต่างๆ เช่น การ
บันทึกรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกลูกหนี้และเจ้าหนี้ การบันทึก
ทรัพย์สนิ การบันทึกการเบิก/การเคลียร์เงินสดย่อย และการจัดทํารายงาน
ต่างๆ และงบการเงิน การจัดทําภาษีต่างๆ และการนําส่งภาษี เป็ นต้น โดย

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
KTBP ใช้คู่มอื การปฏิบตั งิ านเหมือนกับกลุ่มบริษทั ฯทุกประการ ยกเว้น
คู่มอื และขัน้ ตอนการทํางานของโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ควบคู่กบั ขัน้ ตอนการทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าก่อนการเปิ ดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ โดย KTBP คาดว่าคู่มอื และขัน้ ตอนการทํางานของโรงไฟฟ้า
จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามต่อไป
ณ ปจั จุบนั KTBP ยังมิได้เริม่ ดําเนินกิจการ หากเริม่ ดําเนินการแล้ว จะใช้
นโยบายทางบัญชีเช่นเดียวกับกลุ่มบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจติดตามต่อไป
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
ระบุถงึ ผูร้ บั ผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชดั เจน
ควรจัดทําคู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลทรัพย์สนิ เพื่อเตรียมใช้ในการ
ดูแลทรัพย์สนิ เมือ่ เปิดดําเนินงานโครงการ เกีย่ วกับเรือ่ งดังต่อไปนี้:
- การซือ้ ทรัพย์สนิ
- การโอนย้ายทรัพย์สนิ
- การจัดการกรณีทรัพย์สนิ เสียหาย/ชํารุด
- การจําหน่ายทรัพย์สนิ
- การตรวจนับทรัพย์สนิ
ควรจัด ทํา อํ า นาจอนุ ม ตั ิด้า นการดํา เนิ น งานสํา หรับ ทุก กิจ กรรมภายใน
บริษทั รวมทัง้ การอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเสนอให้ผมู้ อี ํานาจลงนาม
อนุมตั ิ เพือ่ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

ควรพิจารณาทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้างบางรายการทีส่ ร้างขึน้ และไม่ได้ใช้
ประโยชน์กบั บริษทั โดยตรง เช่น โครงอาคารคลุมกากอ้อย เพื่อการจัดการ
ให้เหมาะสมก่อนปรับโอนเป็ นทรัพย์สนิ เมือ่ สร้างเสร็จ
ในระเบียบปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดไว้ดงั กล่าวควรมีการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการ
ประเมินคุณภาพผูข้ ายและ/หรือผูร้ บั จ้าง และแนวทางการปฏิบตั กิ รณีทม่ี ี
การจัดซือ้ /จัดจ้างกับบุคคล และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันด้วย

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั ิคู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร โดยคู่มอื
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2556 เมือ่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั แิ นวทางในการปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้องกับอํานาจอนุ มตั ดิ ้านการดําเนินงานและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามต่อไป
บริษทั ฯ ได้ดําเนินการตัดสินทรัพย์ดงั กล่าวออกจากบัญชี (Write off)
สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
7/2555 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื และขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กําหนดระเบียบการ
ประเมินคุณภาพผูข้ ายและผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกับ
บุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
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10.6 บริ ษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สาํ คัญ
แผนกบัญ ชี ควรบัน ทึก งานระหว่า งก่อ สร้า งที่ส ร้า งเสร็จ เรีย บร้อ ยเป็ น
สินทรัพย์ถาวร ควรมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้
- ใบขออนุมตั เิ ปิด-ปิดโครงการ ทีม่ กี ารลงนามอนุมตั จิ ากผูม้ อี ํานาจ
- เอกสารประกอบการก่อสร้าง
- ผลการประเมินคุณภาพทรัพย์สนิ ของฝา่ ยกองโรงจักร
- รูปถ่ายทรัพย์สนิ ทีจ่ บโครงการ
แผนกจัดซื้อควรมีการจัดทําคู่มอื การปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดจ้างทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

แผนกพัสดุ/Loading ควรกําหนดนโยบายในการจัดการพัสดุไม่เคลื่อนไหว
และแยกจัดเก็บออกจากพัสดุปกติ

แผนกผลิต ควรนํ าปญั หาหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตมา
ั่
จัดทําแผนฉุกเฉิน (BCP) เช่น หม้อต้มยุบตัว หม้อปนระเบิ
ด หม้อเคีย่ ว
ยุบตัว นํ้าท่วม แผ่นดินไหว เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

การปรังปรุงโดยบริ ษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 เมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื และขัน้ ตอนการควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร ซึ่งกําหนด
ระบบการบันทึกงานระหว่างก่อสร้าง โดยคูม่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
7/2555 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการก่อน
การแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื และขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึง่ ได้กําหนดวงเงินอนุ มตั ิ
สังซื
่ ้อของสําหรับตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร โดยคู่มอื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ทันที
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายการจัดการพัสดุไม่เคลื่อนไหว มีผลบังคับใช้
เมือ่ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 และได้แยกจัดเก็บพัสดุไม่เคลื่อนไหว
ออกจากพัสดุปกติแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจ
ติดตามผลการบังคับใช้คมู่ อื ดังกล่าวต่อไป
ได้ดําเนินการจัดทําแผนฉุกเฉินแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบติดตาม
ผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และสํานักตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระทุกท่านเข้าร่วมประชุมนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและร่วมกันประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุ มภายในของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุ มตามแนวคิด ของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) แบ่งออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสีย่ ง 3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่าย
บริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม ภายหลังการประเมินคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับกับการดําเนินธุรกิจ และ
เพียงพอในการป้องกันทรัพย์สนิ อันเกิดจากการที่ผูบ้ ริหารนํ าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ํานาจ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที่ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
สํา หรับในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มิไ ด้จ ดั จ้า งผู้ป ระเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในจาก
ภายนอก อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินระบบการควบคุมภายในโดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษทั
ฯ ตามแผนการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ
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นอกจากนี้ ผู้สอบบัญ ชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ แล้วไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 นอกจากนี้ ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผูส้ อบบัญชีได้มกี ารตรวจสอบติดตามถึงประเด็น
ต่างๆ และได้มขี อ้ คิดเห็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สําหรับ
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ
งวด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บริษทั ฯ ควรมีนโยบายการตัง้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ ยอดลูกหนี้ชาวไร่จะไม่
บันทึกด้วยยอดทีส่ งู เกินความเป็นจริง

ความเห็นของผู้บริ หาร/ การดําเนิ นการปรับปรุง
ของบริ ษทั ฯ
บริษัท ฯ มีน โยบายตัง้ ค่ า เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ แล้ว
ตั ง้ แต่ ง บการเงิ น สํ า หรับ ปี บั ญ ชี ส้ิ น สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554

บริษทั ฯ ควรมีนโยบายการตรวจนับวัสดุโรงงานที่
ชัดเจน เพือ่ กําหนด และจัดให้มกี ารสุม่ ตรวจนับใน
ทุกๆ เดือน

ได้ดําเนินการจัดทําคู่มอื ควบคุมสินทรัพย์แล้ว ซึ่งได้
ระบุวธิ กี ารตรวจนับสินทรัพย์ไว้ โดยขยายความให้
ครอบคลุมถึงส่วนย่อยวัสดุโรงงาน และมีขอ้ กําหนด
ให้ต รวจนั บ วัส ดุ โ รงงานปี ล ะ 1 ครัง้ และมีก ารสุ่ม
ตรวจนับทุกๆ เดือน

บริษทั ฯ ควรมีการตรวจสอบสินทรัพย์ถาวรในทุกๆ
ปี ไม่วา่ จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึน้ ก็ตาม

ได้ดาํ เนินการจัดทําคูม่ อื ควบคุมสินทรัพย์แล้ว ซึง่ มี
ผลบังคับใช้ทนั ที โดยมีขอ้ กําหนดให้ตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวรปีละ 1 ครัง้

บริษทั ฯ ควรมอบหมายหน้าทีใ่ ห้แก่บุคคลที่
เหมาะสม เช่น วิศวกร พร้อมทัง้ จัดทํา “เอกสารใน
การติดตามสถานะการก่อสร้าง” เพือ่ ติดตามสถานะ
ของงานระหว่างก่อสร้าง แล้วแจ้งให้พนักงานบัญชี
ทราบอย่างทันท่วงที ซึง่ อาจทําเอกสารดังกล่าวเป็น
รายเดือน

ฝา่ ยบริหารได้สงการให้
ั่
จดั ทําเอกสารในการติดตาม
สถานะของงานระหว่างก่อสร้าง และได้ดาํ เนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยให้มวี ศิ วกร
ทําใบรับรองสถานะของงานระหว่างก่อสร้าง เพือ่ ส่ง
ให้ฝา่ ยบัญชี

บริษั ท ฯ ควรมีข ้อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอในทะเบี ย น

ฝา่ ยบริหารได้สงการให้
ั่
ดาํ เนินการตรวจเช็ครถยนต์

ผลการตรวจติ ดตามของผู้สอบบัญชี ในปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จากการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
สํา หรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
สําหรับลูกหนี้ชาวไร่และการตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญ พบว่ า มีก ารตัง้ ค่ า เผื่อ หนี้ โ ดยสะท้ อ น
ความสามารถในการชําระหนี้ของชาวไร่อ ย่า ง
เหมาะสม โดยเกณฑ์การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ บริษทั ฯ ได้มกี ารปรึกษากับผูส้ อบบัญชี และ
เห็นตรงกันว่าหลักการทีใ่ ช้สะท้อนยอดคงเหลือ
ของลูกหนี้ชาวไร่อย่างเหมาะสม
จากการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
สํา หรับ ปี บ ัญ ชีส้ิน สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555
พบว่า บริษทั ฯ มีแผนการตรวจนับวัสดุโรงงาน
และสิน้ ค้าคงเหลือปี ละหนึ่งครัง้ ซึง่ พบว่าบริษทั ฯ
มีก ารตรวจนั บ วัส ดุ โ รงงานพร้ อ มกับ สิน ค้ า
คงเหลือในช่วงเดือนธันวาคม โดยมีวธิ กี ารตรวจ
นั บ คือ บริษัท ฯ จะทํ า การแบ่ ง เป็ น ทีม โดยมี
บุคคลจากสามฝ่ายคือ จากฝ่ายคลังสินค้า ฝ่าย
บัญชีโรงงาน และ ฝ่ายบัญชีสํานักงานใหญ่ ซึ่ง
เมื่อ ทํา การตรวจนับ จะมี เจ้า หน้ าที่ของผู้สอบ
บัญชี ทําการสังเกตการตรวจนับ
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ
สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
พบว่าบริษทั ฯ มีแผนการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร
ปีละครัง้ และพบว่าได้มกี ารสุม่ ตรวจนับในช่วง
เดือนธันวาคม โดยวิธกี ารตรวจนับคือ บริษทั ฯ
จะทําการแบ่งเป็นทีมโดยมีบุคคลจากสามฝา่ ย
คือ จากฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์นนั ้ ๆ ฝา่ ย
บัญชีโรงงาน และ ฝา่ ยบัญชีสาํ นักงานใหญ่ ซึง่
เมือ่ ทําการตรวจนับ จะมี เจ้าหน้าทีข่ องผูส้ อบ
บัญชี ทําการสังเกตการตรวจนับ
บริษทั ฯ ยังมีการจัดทําคูม่ อื ควบคุมสินทรัพย์
ถาวรโดยครอบคลุมถึงประเด็นสําคัญๆ เช่น การ
จัดซือ้ สินทรัพย์ถาวร การจําหน่ายสินทรัพย์
ถาวร การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและการคิดค่า
เสือ่ มราคาสินทรัพย์ถาวร เป็ นต้น
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ
สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
พบว่าเมือ่ งานระหว่างทําเสร็จสิน้ และพร้อมใช้
งาน จะมีการทําสรุปเป็ นรายงานจากวิศวกร เพือ่
รับรองขัน้ ความสําเร็จของงานระหว่างทํา และ
การโอนย้ายไปเป็นสินทรัพย์ถาวร โดยจะทําการ
สรุปเป็ นรายงานสําหรับแต่ละงานไป
จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี สําหรับ
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ
งวด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
สินทรัพย์ถาวร เพื่อให้สามารถชนรายละเอียดได้กบั
ตัวสินทรัพย์แต่ละรายการ อีกทัง้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
ใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบและการสอบทาน
(เช่น ทะเบียนรถยนต์)

บริษัทฯ ควรมีการบันทึกเงินลงทุนเผื่อขายให้เป็ น
ราคาตลาดเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี

ความเห็นของผู้บริ หาร/ การดําเนิ นการปรับปรุง
ของบริ ษทั ฯ
ทะเบียนรถยนต์ ซึง่ ได้ดาํ เนินการเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในส่วนของรถที่
กฎหมายไม่ได้บงั คับให้มที ะเบียน ฝา่ ยบริหารได้
มอบหมายให้โรงงานดําเนินการทําทะเบียนควบคุม
รถยนต์

บริษทั ฯ ได้เริม่ บันทึกเงินลงทุนเผื่อขายให้เป็ นราคา
ตลาด ตัง้ แต่งบการเงินสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554 แล้ว

ผลการตรวจติ ดตามของผู้สอบบัญชี ในปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
พบว่าบริษทั ฯ มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สนิ
เพือ่ ให้การจัดการเรือ่ งสินทรัพย์เป็ นไปอย่างมี
ระบบระเบียบ รวมถึงบริษทั ฯ ได้ทาํ การซือ้
โปรแกรมจัดการเกีย่ วกับสินทรัพย์ถาวรซึง่ คาด
ว่าจะสามารถนํามาใช้งานจริงได้ในไตรมาสที่ 2
พ.ศ. 2556
จากการตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
สําหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
พบว่าบริษทั ฯ ได้ทาํ การบันทึกเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ด้ว ยราคาตลาดให้เป็ น ไปตามที่ม าตรฐานการ
บัญชีกาํ หนด
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