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10.

การควบคุมภายใน

10.1

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

องคกรและสภาพแวดลอม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
ระบบการติดตาม

ภายหลังจากการประเมินแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับ
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และมีระบบควบคุมภายในใน
ดานตางๆ ทั้ง 5 สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิ
ชอบหรือโดยไมมีอํานาจ
รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
10.2

การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะชวยใหการดําเนินงานของบริษัท
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทํางานสําคัญ รวมทั้งมีการแบงแยกอํานาจหนาที่การดําเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถวงดุล (check and
balance)
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก คือ บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิทคอร
ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งมีประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียนหลายแหง ใหดําเนินการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอสังเกต ความเห็น และขอเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และสําเนารายงานตอผูบริหาร ซึ่งที่ผานมา ผูบริหารไดใหความสําคัญ และบริษัทได
ดําเนินการแกไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในมาโดยตลอด
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10.3

ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน

ในชวงป 2554-2555 บริษัท เอ.เอ.ซี ออดิทคอรปอเรชั่น จํากัด ไดทําการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งวางแผนการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาเขาตรวจตามลําดับ
ผลกระทบที่มีตอการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ ในชวงเวลาดังกลาวผูตรวจสอบภายในไดเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในจํานวน 4 กระบวนการหลัก ไดแก 1) กระบวนการขายและรับชําระ 2) กระบวนการจัดซื้อและจายชําระ 3)
กระบวนการผลิต และ 4) ซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยการสังเกตการณ สัมภาษณ เปรียบเทียบขอมูลและสอบ
ทานขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ หลังจากนั้น ไดมีการสรุปประเด็นที่
พบจากการตรวจสอบและหารือรวมกันกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อพิจารณาปญหาและวิธีการปรับปรุงแกไขจนไดขอสรุปซึ่ง
เห็นชอบรวมกัน ทั้งนี้ ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน การดําเนินการของบริษัท และสรุปผลการติดตาม เปนดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
การขายและการรับชําระ
บริษัทจัดทําพยากรณยอดขายรายป โดยอางอิงจากปริมาณการซื้อที่
ระบุในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ
การกําหนดราคาขายของลูกคาบางราย ไมไดมีการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบัน รวมทั้งไมมีการสอบทานและอนุมัติจากผูมีอํานาจของแผนก
ไมมีการกําหนดวงเงินเครดิตของลูกคาแตละรายและไมไดมีการติดตาม
ใบคําสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษรจากลูกคาใหครบทุกราย
รายงานการนําสินคาออกนอกบริษัทกับรายงานภาษีขายบันทึกปริมาณ
ไมตรงกัน
การจัดเตรียมสินคาและรายงานการสั่งจายสินคามีขอมูลไมสอดคลอง
กัน

ปริมาณสินคาคงเหลือที่บันทึกโดยแผนกคลังสินคาและแผนกบัญชีมี
ปริมาณที่แตกตางกัน เนื่องจากอางอิงปริมาณสินคาที่ขายจากเอกสาร
คนละชุดกัน
การซื้อและการจายชําระ
แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบจัดทําขึ้นโดยอางอิงจากแผนการผลิตเต็มกําลัง
การผลิต และไมไดคํานึงถึงปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
บริษัทไมมีการกําหนดนโยบายการจัดซื้อ ระเบียบกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติการจัดซื้อที่ชัดเจนและเหมาะสม

บริษัทสงแผนการเรียกเขาวัตถุดิบใหผูขายเพื่อเปนการแจงปริมาณการ
สั่งซื้อ จากนั้นจึงจัดทําใบสั่งซื้อภายหลังจากที่ไดมีการรับวัตถุดิบแลว

การดําเนินการของบริษัท
จัดทําการพยากรณยอดขาย โดยอางอิงถึงปริมาณจากสัญญาซื้อ
ขายและปริมาณที่คาดวาจะขายไดเพิ่ม
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดราคาขายและกําหนด
ขอบเขตของราคาต่ําสุดที่เปนไปได รวมทั้งจัดใหมีการสอบทานและ
อนุมัติผูมีอํานาจอนุมัติของแผนก
มีการกําหนดระเบียบการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งมีการทบทวนสินเชื่อ
ที่ใหกับลูกคา และมีหลักฐานคําสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษรจาก
ลูกคากอนที่จะมีการขาย
ไดมีการจัดทํารายงานการสงออกตามบัตรชั่งและสงใหฝายบัญชีทํา
การตรวจสอบขอมูลและกระทบยอดผลตางระหวางแผนกเปน
ประจําทุกวัน
บริษัทมีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในดานการจัดสงสินคา
โดยไดมีการวางเปาหมายใหแผนกที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยขอมูล
ที่แตกตางตองไมเกิน 10% ของจํานวนที่จัดสงทั้งป และจะมีการ
ประเมินทุก 6 เดือน
บริษัททําการกระทบยอดผลตางของรายงานของทั้งสองแผนกนั้น
พบวาผลตางที่เกิดขึ้นไมเปนสาระสําคัญ

บริษัทไดจัดทําแผนการสั่งซื้อ โดยคํานึงถึงแผนการผลิตที่จะเปน
เครื่องบงชี้ถึงความตองการวัตถุดิบในแตละเดือน และมีการ
พิจารณารายงานวัตถุดิบคงคลังของบริษัทที่เหลืออยู
บริษัทมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ คูมือกําหนดวิธีการจัดซื้อ เปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และมีการแบงแยกหนาที่และมีการ
มอบหมายอํานาจอนุมัติสั่งซื้อ และมีการจัดทําเอกสารเปนหลักฐาน
การจัดซื้อ
บริษัทมีการจัดทําใบสั่งซื้อและสงใหผขู ายเพื่อยืนยันปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบกอนที่มีการซื้อของ โดยปริมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อจะ
สอดคลองกับปริมาณการสั่งซื้อที่ไดรับจากแผนการสั่งซื้อ
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ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน
การจัดเก็บหินในพืน้ ที่นอกโรงงาน ไมมีพนักงานคอยควบคุมดูแล และมี
การจัดทําใบรับของภายหลังจากที่ไดมีการตรวจรับของแลว
การผลิต
การจัดทําแผนการผลิตไมไดคํานึงถึงประมาณการยอดขายและรายงาน
สินคาคงเหลือ

การตรวจสอบยอดคงเหลือของสินคาสําเร็จรูป เปนการวัดปริมาณดวย
การกะดวยสายตา และในรายงานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป มีการปรับ
ยอดผลผลิตที่อยูในไซโลใหเทากับศูนย โดยไมมีการอธิบายสาเหตุของ
การปรับปรุงไวในรายงาน
บริษัทไมไดมีการกําหนดระเบียบ แผนการตรวจนับสินคาคงเหลือ

การจัดทําใบสั่งผลิตประจําวันและรายงานคําสั่งผลิตเปนบุคคลเดียวกัน
การวัดคาผลผลิตประจําวันมาจากน้ําหนักของสินคาที่บรรจุไดในแตละ
วัน โดยไมไดมีการรวมยอดผลผลิตคงคลังที่เก็บไวในไซโลเปนยอด
ผลผลิตประจําวัน
ไมมีขอมูลสนับสนุนในการคํานวณสวนสูญเสียหรือหิน Undersize/1
จํานวนรอยละ 15 ที่แผนกบัญชีใชบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนการ
ผลิต
การจัดทําแผนบํารุงรักษาไมระบุสาเหตุหลักที่ทําใหเครื่องจักรหยุดการ
ทํางานได และในการซอมบํารุงบางครั้งไมไดใบแจงซอม

การดําเนินการของบริษัท
บริษัทจัดใหมีพนักงานในการตรวจรับหินและมีการจัดทําใบรับของ
เพื่อเปนเอกสารยืนยันการรับของ
บริษัทมีการปรับปรุงการจัดทําแผนการผลิตใหสอดคลองกับ
พยากรณยอดขายและในกรณีที่แผนกผลิตไมสามารถผลิตไดตาม
เปาหมายก็จะมีการจัดทําใบแจงปรับแผน โดยไดรับการอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจ
บริษัทมีการวัดปริมาณผลผลิตที่ผลิตปริมาณเทียบเคียงกับ
มาตรฐานที่กําหนด และบริษัทมีการกําหนดนโยบาย แนวทางการ
ปฎิบัติเกี่ยวกับการปรับยอดสินคาคงคลังโดยมีการกระทบผลตาง
และอธิบายสาเหตุของการปรับปรุงผลตางดังกลาว
บริษัทไดมีการจัดทําแผนการตรวจนับทุกสิ้นเดือน และไดมีการ
กระทบยอดระหวางรายการที่ตรวจนับไดกับรายการสินคาคงเหลือ
ตามโปรแกรมบัญชี เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันและถูกตองตามการ
ตรวจนับจริง
บริษัทไดมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูจัดทําใบคําสั่งผลิตประจําวัน
กับผูรายงานคําสั่งผลิตประจําวัน
บริษัทมีการจัดทํารายงานรวมยอดผลผลิตประจําวันที่ผลิตไดเพื่อ
เปนการตรวจสอบผลผลิตที่ผลิตไดจริง
บริษัททําการจัดเก็บขอมูลหิน Undersize ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับการสูญเสียรอยละ 15 ซึ่งพบวามีจํานวนใกลเคียง
กัน
บริษัทมีการนําขอมูลการหยุดเตาในปที่ผานมา เพื่อมาปรับปรุงการ
วางแผนใหมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจเช็ค เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องจักร แตในสวนของเอกสาร
การซอมบํารุงรักษามีการจัดเก็บในทะเบียนคุมและใหลําดับเลขที่
เอกสาร

การจัดทํางบประมาณ
บริษัทไมมีการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชควบคุมการใชจายที่เกิดขึ้นใน
บริษัทจัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมรายจายของแตละแผนก โดย
แตละแผนก
เริ่มปฏิบัติในป 2556
/1
หมายเหตุ: หิน Undersize คือ หินปูนที่มีขนาดเล็กกวาหินขนาดมาตรฐานในการผลิต (ประมาณ 2-4 นิ้ว)

10.4

ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม ซึ่ง
ทางสํานักงานมิไดทําการตรวจสอบทุกรายการ เพียงแตใชวิธีการทดสอบเทานั้น จึงมิอาจชี้ใหเห็นถึงจุดออนทั้งหมดที่อาจมี
อยูในระบบการควบคุมภายในไดจากการตรวจสอบขางตน ดังนั้น สํานักงานจึงไมพบจุดออนในการควบคุมภายในดานบัญชี
ที่มีสาระสําคัญที่จะใหพิจารณาปรับปรุงแกไข
สวนที่ 2 หนา 60

