บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

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 ซึ่งมีประสบการณในการเปนผูตรวจสอบภายในใหกับบริษัทจดทะเบียน ใหดําเนินการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอสังเกต ความเห็น และขอเสนอแนะที่ตรวจพบ โดยรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และสําเนารายงานตอผูบริหาร ซึ่งที่ผานมา ผูบริหารไดใหความสําคัญ และบริษัทไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝายตางๆ 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 เพื่อพิจารณาปญหาและวิธีการปรับปรุงแกไขจนไดขอสรุป
ซึ่งเห็นชอบรวมกัน
ภายหลังจากที่บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกต ทางผูตรวจสอบภายในจึงไดมีการตรวจติดตาม
ในชวงปลายป 2555 และสรุปเปนรายงานสรุปผลการติดตามลงวันที่ 28 มกราคม 2556 โดยไดนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ซึ่งไดใหความเห็นวา จากผลการตรวจติดตามดังกลาว บริษัทมีระบบควบคุมภายใน
ใน 5 สวนที่รัดกุมเพียงพอแลว ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม
ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายใน ผลกระทบ และผลการตรวจติดตามการดําเนินการของบริษัทที่ไดปรับปรุงแกไข
แลวซึ่งตรวจติดตามโดยผูตรวจสอบภายใน เปนดังนี้
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน

การขายและการรับชําระ
บริษัทจัดทําพยากรณยอดขายรายป โดย
อางอิงจากปริมาณการซื้อที่ระบุในสัญญาซื้อ
ขายผลิตภัณฑ มิไดพยากรณปริมาณการขาย
ที่คาดวาจะขายไดเพิ่ม
การกําหนดราคาขายของลูกคาบางราย ไมไดมี
การปรับปรุงราคาขายขั้นต่ําใหเปนปจจุบัน
รวมทั้งไมมีการสอบทานและอนุมัติจากผูมี
อํานาจของแผนก
ไมมีการกําหนดวงเงินเครดิตของลูกคาแตละ
รายและไมไดมีการติดตามใบคําสั่งซื้อที่เปน
ลายลักษณอักษรจากลูกคาใหครบทุกราย
ขอมูลรายงานการนําสินคาออกนอกบริษัทกับ
รายงานภาษีขายบันทึกปริมาณแตกตางกัน
และไมมีการเก็บเอกสารประกอบรายงาน
ผลตางดังกลาว

ผลกระทบ

พนักงานขาดแรงกระตุนในการเพิ่มยอดขายให
เปนไปตามเปาหมายที่องคกรวางไว

ราคาขายที่กําหนดโดยผูปฏิบัติงาน ซึ่งไมไดผาน
การสอบทานและอนุมัติจากผูมีอํานาจ อาจเปน
ราคาขายที่ไมเหมาะสม และทําใหบริษัทมีรายรับ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท
การไมกําหนดวงเงินเครดิตของลูกคาแตละราย
เปนความเสี่ยงในการบริหารสินเชื่อ และการชําระ
หนี้ และขาดเอกสารใบคําสั่งซื้ออาจเกิดปญหา
เรื่องราคาขายหรือการสงมอบสินคาไมถูกตอง
อาจทําใหบริษัทออกใบกํากับสินคาไมครบถวน
หากไมมีการตรวจสอบขอมูลระหวางกัน
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การดําเนินการของบริษัทที่ไดปรับปรุงแกไข
แลว ตามรายงานสรุปผลการติดตามของ
ผูตรวจสอบภายใน (วันที่ 28 มกราคม 2556)
จัดทําการพยากรณยอดขาย โดยอางอิงถึง
ปริมาณจากสัญญาซื้อขายและปริมาณที่คาดวา
จะขายไดเพิ่ม และเริ่มนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งแตพฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดราคา
ขายและกําหนดขอบเขตของราคาขายขั้นต่ํา
รวมทั้งจัดใหมีการสอบทานและอนุมตั ิผูมีอํานาจ
อนุมัติของแผนก ซึ่งนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ตั้งแตพฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
มีการกําหนดระเบียบการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งมี
การทบทวนสินเชื่อที่ใหกับลูกคา และมีหลักฐาน
คําสั่งซื้อที่เปนลายลักษณอักษรจากลูกคากอนที่
จะมีการขาย
ไดมีการจัดทํารายงานการสงออกตามบัตรชั่ง
และสงใหฝายบัญชีทําการตรวจสอบขอมูลและ
กระทบยอดผลตางระหวางแผนกเปนประจําทุก
วัน

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน

การจัดเตรียมสินคาและรายงานการสั่งจาย
สินคามีขอมูลไมสอดคลองกัน

ปริมาณสินคาคงเหลือที่บันทึกโดยแผนก
คลังสินคาและแผนกบัญชีมีปริมาณที่แตกตาง
กัน เนื่องจากอางอิงปริมาณสินคาที่ขายจาก
เอกสารคนละชุดกัน
การซื้อและการจายชําระ
แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบจัดทําขึ้นโดยอางอิงจาก
แผนการผลิตเต็มกําลังการผลิต และไมได
คํานึงถึงปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
บริษัทไมมีการกําหนดนโยบายการจัดซื้อ
ระเบียบกําหนดวิธีการปฏิบัติการจัดซื้อที่
ชัดเจนและเหมาะสม

บริษัทสงแผนการเรียกเขาวัตถุดิบใหผูขายเพื่อ
เปนการแจงปริมาณการสั่งซื้อ จากนั้นจึงจัดทํา
ใบสั่งซื้อภายหลังจากที่ไดมีการรับวัตถุดิบแลว
การจัดเก็บหินในพืน้ ที่นอกโรงงาน ไมมี
พนักงานควบคุมดูแล และมีการจัดทําใบรับ
ของภายหลังจากที่ไดมีการตรวจรับของแลว
การผลิต
การจัดทําแผนการผลิตไมไดนําประมาณการ
ยอดขายและรายงานสินคาคงเหลือมา
พิจารณาประกอบ

ผลกระทบ

การดําเนินการของบริษัทที่ไดปรับปรุงแกไข
แลว ตามรายงานสรุปผลการติดตามของ
ผูตรวจสอบภายใน (วันที่ 28 มกราคม 2556)
อาจเกิดปญหาการจัดสงสินคาไมครบถวน หรือไม บริษัทมีการดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในดาน
ทันตอความตองการของลูกคา
การจัดสงสินคา โดยไดมีการวางเปาหมายให
แผนกที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยขอมูลที่แตกตาง
ตองไมเกิน 10% ของจํานวนที่จัดสงทั้งป และจะ
มีการประเมินทุก 6 เดือน
ความแตกตางที่แผนกคลังสินคาบันทึกดวยบัตรชั่ง บริษัททําการกระทบยอดผลตางของรายงานของ
ของบริษัท และแผนกบัญชีบันทึกดวยบัตรชั่งของ ทั้งสองแผนกนัน้ พบวาผลตางที่เกิดขึ้นไมเปน
ลูกคา ทําใหปริมาณสินคาคงเหลือในรายงานของ สาระสําคัญ
แผนกคลังสินคาและแผนกบัญชีมีขอมูลไมตรงกัน

การสั่งซื้อที่อางอิงแผนการผลิตเต็มกําลังการผลิต
โดยมิไดพิจารณาปริมาณคงคลัง ทําใหมีตนทุน
การเก็บวัตถุดิบสูงขึ้น และอาจสงผลตอสภาพ
คลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ขาดการควบคุมการจัดซื้อสินคาและอุปกรณใหได
ประสิทธิภาพ และอาจสงผลตอตนทุนการผลิต
ของบริษัท

บริษัทไดจัดทําแผนการสั่งซื้อ โดยคํานึงถึง
แผนการผลิตที่จะเปนเครื่องบงชี้ถึงความตองการ
วัตถุดิบในแตละเดือน และมีการพิจารณา
รายงานวัตถุดิบคงคลังของบริษัทที่เหลืออยู
บริษัทมีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ คูมือกําหนด
วิธีการจัดซื้อ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
และมีการแบงแยกหนาที่และมีการมอบหมาย
อํานาจอนุมัติสั่งซื้อ และมีการจัดทําเอกสารเปน
หลักฐานทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ
อาจเกิดปญหาการสงมอบสินคาไมตรงตามที่
บริษัทมีการจัดทําใบสั่งซื้อและสงใหผขู ายเพื่อ
บริษัทตองการ เชน มีวัตถุดิบมากหรือนอยกวา
ยืนยันปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบกอนที่มีการซื้อ
ปริมาณที่ตองการในการผลิต
ของ โดยปริมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อจะสอดคลอง
กับปริมาณการสั่งซื้อที่ไดรับจากแผนการสั่งซื้อ
การขาดการควบคุมดูแลและเอกสารรับสินคา อาจ บริษัทจัดใหมีพนักงานในการตรวจรับหินและมี
ทําใหวัตถุดิบสูญหายได
การจัดทําใบรับของ เพื่อเปนเอกสารยืนยันการ
รับของ
ทําใหการผลิตสินคาไมบรรลุเปาหมายยอดขายที่
ไดกําหนดไว หรืออาจไมเพียงพอกับความตองการ
ของลูกคา

การตรวจสอบยอดคงเหลือของสินคาสําเร็จรูป การปรับยอดผลิตภัณฑในไซโล โดยมิไดวิเคราะห
ในแตละวัน เปนการวัดปริมาณดวยการกะดวย หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติอาจสงผลตอตนทุน
สายตา และในรายงานการจัดเก็บสินคา
สินคาที่สูงกวาความเปนจริง
สําเร็จรูป มีการปรับยอดผลผลิตที่อยูในไซโล
ใหเทากับศูนย โดยไมมีการอธิบายสาเหตุของ
การปรับปรุงไวในรายงาน
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บริษัทมีการปรับปรุงการจัดทําแผนการผลิตให
สอดคลองกับพยากรณยอดขายและในกรณีที่
แผนกผลิตไมสามารถผลิตไดตามเปาหมายก็จะ
มีการจัดทําใบแจงปรับแผน โดยไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ
บริษัทมีการตรวจสอบยอดคงเหลือของสินคาทุก
สิ้นงวด และบริษัทมีการกําหนดนโยบาย แนว
ทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการปรับยอดสินคาคง
คลังโดยมีการกระทบผลตางและอธิบายสาเหตุ
ของการปรับปรุงผลตางดังกลาว

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตของผูต รวจสอบภายใน

ผลกระทบ

บริษัทไมไดมีการกําหนดระเบียบ และแผนการ
ตรวจนับสินคาคงเหลือที่ชัดเจน เชน ผูที่
เกี่ยวของมิไดเขารวมตรวจนับ
การจัดทําใบสั่งผลิตประจําวันและรายงาน
คําสั่งผลิตเปนบุคคลเดียวกัน

อาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจนับ และสงผล
ตอมูลคาคงเหลือ ณ สิ้นงวดไมถูกตอง รวมถึงการ
สั่งซื้อและผลิตสินคาในปริมาณที่ไมเหมาะสม
อาจทําใหรายงานผลผลิตผิดพลาด

การวัดคาผลผลิตประจําวันมาจากน้ําหนักของ
สินคาที่บรรจุไดในแตละวัน โดยไมไดมีการรวม
ยอดผลผลิตคงคลังที่เก็บไวในไซโลเปนยอด
ผลผลิตประจําวัน
ไมมีขอมูลสนับสนุนในการคํานวณสวนสูญเสีย
หรือหิน Undersize/1 จํานวนรอยละ 15 ที่
แผนกบัญชีใชบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุน
การผลิต
การจัดทําแผนบํารุงรักษาไมระบุสาเหตุหลักที่
ทําใหเครื่องจักรหยุดการทํางานได และในการ
ซอมบํารุงบางครั้งไมไดใบแจงซอม

อาจทําใหรายงานผลผลิตไมครบถวนและสงผลตอ ผูบริหารดําเนินการจัดทํารายงานสินคาที่จัดเก็บ
ตนทุนตอหนวย
ไวในไซโล และบริษัทมีการจัดทํารายงานรวม
ยอดผลผลิตประจําวันที่ผลิตไดเพื่อเปนการ
ตรวจสอบผลผลิตที่ผลิตไดจริง
ทําใหตนทุนวัตถุดิบหินปูนที่ใชคํานวณสูงหรือต่ํา บริษัททําการจัดเก็บขอมูลหิน Undersize ที่
กวาความเปนจริง
เกิดขึ้นจริง เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการสูญเสีย
รอยละ 15 ซึ่งพบวามีจํานวนใกลเคียงกัน
สงผลตอการหยุดการทํางานของเครื่องจักร และ
การผลิตสินคา

การดําเนินการของบริษัทที่ไดปรับปรุงแกไข
แลว ตามรายงานสรุปผลการติดตามของ
ผูตรวจสอบภายใน (วันที่ 28 มกราคม 2556)
บริษัทไดมีการกําหนดวิธีตรวจนับ และจัดทํา
แผนการตรวจนับทุกสิ้นเดือน/2
บริษัทไดมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูจัดทําใบ
คําสั่งผลิตประจําวัน กับผูรายงานคําสั่งผลิต
ประจําวัน

บริษัทมีการนําขอมูลการหยุดเตาในปที่ผานมา
เพื่อมาปรับปรุงการวางแผนใหมีการเพิ่มความถี่
ในการตรวจเช็ค เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของเครื่องจักร แตในสวนของเอกสาร
การซอมบํารุงรักษามีการจัดเก็บในทะเบียนคุม
และใหลําดับเลขที่เอกสาร

การจัดทํางบประมาณ
บริษัทไมมีการจัดทํางบประมาณ เพื่อใช
ควบคุมการใชจายที่เกิดขึ้นในแตละแผนก

ขาดเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานจริงเทียบ บริษัทจัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมรายจายของ
กับแผนงาน การควบคุมคาใชจาย/การซื้อ
แตละแผนก โดยเริ่มปฏิบัติในป 2556
ทรัพยสิน และการวัดทรัพยากรในองคกร
/1
หมายเหตุ: หิน Undersize คือ หินปูนที่มีขนาดเล็กกวาหินขนาดมาตรฐานในการผลิต (หินขนาดมาตรฐานประมาณ 1.5-4 นิ้ว)
/2

ในสวนของเชื้อเพลิงถานหิน บริษัทมิไดมีการตรวจวัด ณ สิ้นงวดป 2555 จึงไดใหบริษัท อินสเปคเตอรเรท (ประเทศไทย) จํากัด เขา
มาตรวจวัด ณ วันที่ 24 ก.ค. 2556 และ ณ สิ้นงวดป 2556 และพบวาผลตางไมมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายที่บริษัทกําหนด
ไว และ ณ สิ้นงวดบัญชี(งวดป) ของบริษัท ทางบริษัทมีนโยบายในการตรวจวัดสต็อคถานหิน โดยใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจวัด หรือ
กําหนดวิธีการตรวจวัดถานหินที่สามารถตรวจวัดไดโดยผลตางไมมีนัยสําคัญ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

10.4

ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) ซึ่ง
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ไดทําการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภาย
ในทางบัญชีข องบริ ษัทตามที่เห็น วาจํา เปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและ
เหมาะสม ซึ่งในการนี้ผูสอบบัญชีไดพบขอสังเกตในระบบควบคุมภายในทางบัญชีที่มีสาระสําคัญ พรอมทั้งขอเสนอแนะ และ
ผูบริหารของบริษัทไดใหความเห็นตอขอสังเกตดังกลาว โดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี
1. ระบบซื้อและเจาหนี้
1.1 การบันทึกรายการซื้อตามวันที่ในใบขนสินคา
ขอสังเกต
รายการซื้อถานหินจากตางประเทศในเดือนมกราคม 2556 ถูกบันทึกตามวันที่ในใบขนสินคาซึ่งไมตรง
กับวันที่ใน Bill of Lading ซึ่งเปนจุดที่ผลประโยชนและความเสี่ยงในตัวสินคาถูกโอนจากผูขายมายัง
บริษัท
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนไปตามหลักตามบัญชีที่รับรองทั่วไป รายการซื้อควรบันทึกตามวันที่ใน Bill of Lading ตาม
Incoterm ที่ระบุ
2. ระบบขายและลูกหนี้
2.1 ใบกํากับสินคาของบริษัทไมสะทอนถึงเงื่อนไขในการสงสินคาไปตางประเทศ
ขอสังเกต
การขายสิ น ค า ไปยั ง ต า งประเทศ กรณี ที่ ลู ก ค า มารั บ สิ น ค า ที่ ห น า โรงงานเอง แต ใ บกํ า กั บ สิ น ค า
(Invoice) จะระบุเปน FOB Shipping point ซึ่งไมสะทอนถึงเงื่อนไขในการสงสินคา (condition) โดย
บริษัทจะบันทึกรายการขายสินคาไปตางประเทศโดยยึดตามวันที่ในใบสงสินคา (Deliverty Order)
แทน
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรมีการระบุ “เงื่อนไขในการสงสินคา” (condition) ในใบกํากับสินคา (invoice) ใหชัดเจนเพื่อ
ประโยชนในการระบุกรรมสิทธิ์และความรับผิดชอบในสินคาที่สงไป
3. ระบบจายเงิน
3.1 การสอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ขอสังเกต
แมวาบริษัทจะมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือนและงบกระทบยอดดังกลาวไดรับ
การสอบทานโดยผูจัดการฝายบัญชี แตจากการสอบทานของเจาหนาที่ของสํานักงานฯ พบวางบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารสวนใหญไมมีหลักฐานการสอบทาน (เชน ไมมีการลงลายมือชื่อกํากับไว)
ขอเสนอแนะ
เนื่องดวยการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเปนมาตรการอยางหนึ่งที่บริษัทสามารถใชปองกัน
และตรวจสอบการทุจริตได แตมาตรการดังกลาวนี้อาจไมมีประสิทธิภาพไดถางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารไมไดรับการสอบทานวิธีการจัดทําหรือสอบทานความถูกตองของรายการตางๆ ที่ตรวจสอบพบ
จากการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร สํานักงานฯใครขอแนะนําใหบริษัทจัดใหมีการสอบทาน
ความถูกตองของรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารแตละรายการโดยเจาหนาที่ระดับอาวุโส
เปนประจําทุกเดือนพรอมทั้งลงนามทุกครั้งเพื่อเปนหลักฐานการสอบทาน
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ความเห็นของผูบริหารบริษทั
บริษัท ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงการ
บันทึกบัญชีใหเปนไปตามเงื่อนไขการ
สงมอบสินคา เริ่มเดือนเมษายน 2556

บริษัทไดดําเนินการเปลี่ยน “เงื่อนไขใน
การสงสินคา” (condition) ในใบกํากับ
สินคา (invoice) กรณีที่ลูกคามารับ
สิ น ค า ที่ ห น า โรงงานเอง จาก FOB
Shipping point เปน FOB หนาโรงงาน
เริ่มเดือนตุลาคม 2556

บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารสอบทานความ
ถูก ตองของรายการกระทบยอดบัญ ชี
เงิ น ฝากธนาคารแต ล ะรายการโดย
เจา หน าที่ร ะดั บ อาวุโ สเป น ประจํ าทุ ก
เดือนพรอมทั้งลงนามทุกครั้ง เพื่อเปน
หลั ก ฐานการสอบทาน เริ่ ม เดื อ น
ตุลาคม 2556

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี
3.2 ควรมีการอนุมัติบนเอกสาร
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบใบสําคัญจายบางรายการพบวามีใบสําคัญจายที่ไมมีลายเซ็นของผูมีอํานาจลง
อนุมัติการจาย ขอเสนอแนะ
การอนุมัติการจายเงินโดยผูมีอํานาจบนใบสําคัญ จายเปน วิธีการที่สําคัญ ประการหนึ่ง ที่สามารถ
ตรวจสอบไดวา รายการจายนั้นเปนการจายที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการและเปนการจายเพื่อสินคาและ
บริการที่กิจการไดรับจริง ดังนั้น ผูมีอํานาจอนุมัติควรลงนามกํากับการอนุมัติจายเงินบนใบสําคัญจาย
ทุกใบ
4. ระบบสินคาคงคลังและตนทุนขาย
4.1 การสอบทานรายงานตนทุนสินคา
ขอสังเกต
จากการสอบทานใบคํานวณตนทุนสินคา และตนทุนรวม เดือนมกราคม-กันยายน 2556 ผูสอบบัญชี
พบวา ไมมีหลักฐานการสอบทานใบคํานวณตนทุนสินคา โดยเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัท (ผูสอบ
ทานทําการสอบทานใน Share Drive)
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการคํานวณตนทุนสินคามีความถูกตอง ใบคํานวณตนทุนสินคา ควรไดรับการสอบทานความ
ถูกตองของรายการและลงชื่อกํากับโดยเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัท
4.2 ควรมีการจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือ
ขอสังเกต
จากการสอบถามพนักงานฝายบัญชีพบวา บริษัทจัดใหมีการตรวจนับสินคาคงเหลือเปนประจําทุกตน
เดือน แตอยางไรก็ตาม ชวงระหวางเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 บริษัทมิไดมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือ และปรับปรุงบัญชีสินคาคงเหลือใหตรงกับผลที่นับได
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจนับสินคาคงเหลือ และเปรียบเทียบกับรายงานสินคาคงเหลือ
และบัญชีแยกประเภททั่วไป พรอมทั้งจัดใหมีการติดตามหาสาเหตุของผลแตกตางที่เกิดขึ้นทันที และ
สอบทานโดยผูมีอํานาจกอนการปรับปรุงบัญชีสินคาคงเหลือใหตรงกับผลการตรวจนับ เพื่อใหมั่นใจใน
ความถูกตองของการบันทึกบัญชีของบริษัท

ความเห็นของผูบริหารบริษทั
บริษัทจัดใหมีการตรวจสอบลายเซ็นผูมี
อํานาจอนุมัติการจายเงินบนใบสําคัญ
จายทุกฉบับ

บริ ษั ท ได ส อบทานความถู ก ต อ งของ
รายการในใบคํานวณตนทุนสินคา และ
ลงชื่อกํากับโดยเจาหนาที่ระดับบริหาร
เริ่มเดือนตุลาคม 2556

บริ ษั ท ได จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการ
ต ร ว จ นั บ สิ น ค า ค ง เ ห ลื อ แ ล ะ
เปรียบเทียบกับรายงานสินคาคงเหลือ
และบัญชีแยกประเภททั่วไป พรอมทั้ง
จั ด ให มี ก ารติ ด ตามสาเหตุ ข องผล
แตกต า งที่ เ กิ ด ขึ้ น กรณี ผ ลต า งที่ เ กิ ด
ขึ้นอยูในระดับที่ไมมีสาระสําคัญตาม
นโยบายของบริษัทที่กําหนดไว จะไม
ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี สิ น ค า คงเหลื อ และ
รายงานสรุ ป ผลสิ น ค า คงเหลื อ ได รั บ
สอบทานโดยผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ เริ่ ม
เดือนตุลาคม 2556

5. ระบบปดบัญชี
5.1 ควรมีหลักฐานการสอบทานเอกสารรายละเอียดประกอบงบการเงินตางๆ
บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
ขอสังเกต
2556
จากการสอบทานของเจาหนาที่บริษัทผูสอบบัญชี พบวาบริษัทไมมีหลักฐานการตรวจสอบ (ผูสอบทาน
ทําการสอบทานใน Share Drive) ของ
- ยอดรวมของบัญชีแยกประเภทลูกหนี้การคากับบัญชีคุม
- ยอดรวมของบัญชีแยกประเภทเจาหนี้การคากับบัญชีคุม
- ยอดรวมของบัญชีแยกประเภทสินคาคงเหลือกับบัญชีคุม
- รายละเอียดประกอบงบการเงินบัญชีตางๆ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหแนใจวา การบันทึกรายงานบัญชีซื้อ/ขายสินคา การรับ/จายสินคา การจาย/รับเงิน รวมถึงยอด
คงเหลือของบัญชีตางๆ เปนไปอยางถูกตองครบถวน บริษัทควรจะจัดใหมีการสอบทานงบกระทบยอด
รวมของบัญชีลูกหนี้ก ารคา บัญ ชีเจาหนี้ก ารคา บัญ ชีสินคาคงเหลือ และรายละเอียดประกอบงบ
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บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี
การเงินบัญชีตางๆ ทุกเดือนพรอมทั้งลงนามทุกครั้ง เพื่อเปนหลักฐานการสอบทาน
6. ระบบเงินเดือน
6.1 ควรมีการกระทบยอดเงินเดือน
ขอสังเกต
บริษัทไมมีการจัดทํางบกระทบยอดเงินเดือนและคาจาง สําหรับพนักงานรายวัน เพื่อกระทบยอด
ผลตางของเงินเดือนระหวางเงินเดือนของเดือนปจจุบัน และเงินเดือนของเดือนที่ผานมา เกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนพนักงานและจํานวนเงิน เพื่อเปนขอมูลแกฝายบริหารในการตรวจสอบ
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรพิจารณากําหนดระเบียบปฏิบัติใหพนักงานที่รับผิดชอบดานระบบเงินเดือนจัดทํางบกระทบ
ยอดเงินเดือนและคาจางพนักงานรายวันเปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งแนบกับรายงานสรุปเงินเดือน
และคาจาง เพื่อใหฝายบริหารสอบทานและใชเปนขอ มูลประกอบการอนุมัติการจายเงินเดือน ซึ่ง
รายงานการกระทบยอดดัง กลาวจะเปน สิ่ง ชวยใหฝายบริห ารของบริษัท มั่น ใจได วา ไมมีการจา ย
เงินเดือนและคาจางใหกับพนักงานที่ลาออกจากบริษัทแลว
6.2 ควรจัดใหมีสัญญาจางงาน
ขอสังเกต
ผูสอบบัญชีพบวา บริษัทไมมีการจัดทําสัญญาจางงานสําหรับพนักงานรายวัน
ขอเสนอแนะ
ควรจัดใหมีสัญญาจางงานระหวางบริษัทและพนักงานรายวัน เพื่อเปนเอกสารหลักฐานที่ผูกพันทาง
กฎหมายและเพื่อใหแนใจวา ยอดเงินเดือนที่บันทึก เปนคาใชจายของบริษัทจริง ไมมีการจายเงินเดือน
ใหกับพนักงานที่ไมไดเปนพนักงานของบริษัท และบันทึกถูกตองครบถวน
6.3 สัญญาจางงานไมมีการเซ็นอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
ขอสังเกต
ผูสอบบัญชีพบวา สัญญาจางงานสวนใหญไมมีการเซ็นอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหแนใจสัญญาจางงานนั้น มีผลผูกพันทางกฎหมาย และไมมีการจายเงินเดือนใหกับพนักงานที่
ไมไดเปนพนักงานของบริษัท ควรมีการจัดทําสัญญาจางงานสําหรับการจางงานทุกครั้ง ทั้งในสวนของ
พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน และมีการเซ็นอนุมัติโดยผูมีอํานาจ
6.4 ควรมีการสอบทานงบกระทบยอดบัญชีเงินเดือน
ขอสังเกต
จากการสอบทานงบกระทบยอดบัญชีเงินเดือนที่บริษัทจัดทําขึ้นเปนประจําทุกเดือน ผูสอบบัญชีพบวา
ไมมีหลักฐานการสอบทานงบกระทบยอดบัญชีเงินเดือนและรายงานสรุปเงินเดือน โดยเจาหนาที่ระดับ
บริหารของบริษัท (งบกระทบยอดบัญชีเงินเดือน ผูจัดทําสง E-mail ใหผูสอบทาน และงบกระทบยอด
บัญชีเงินเดือนและบัญชีแยกประเภท ผูสอบทานทําการสอบทานใน Share Drive)
ขอเสนอแนะ
เนื่องดวยการจัดทํางบกระทบยอดบัญชีเงินเดือนเปนมาตรการอยางหนึ่งที่บริษัทสามารถใชปองกัน
และตรวจสอบการทุจริตได แตมาตรการดังกลาวนี้ อาจไมมีประสิทธิภาพได ถางบกระทบยอดบัญชี
เงินเดือนและรายงานสรุปเงินเดือนไมไดรับการสอบทานวิธีการจัดทําหรือสอบทานความถูกตองของ
รายการตางๆ จึงแนะนําใหบริษัทจัดใหมีการสอบทานความถูก ตองของรายการกระทบยอดบัญ ชี
เงินเดือนและรายงานสรุปเงินเดือนแตละรายการ โดยเจาหนาที่ระดับอาวุโสเปนประจําทุกเดือนพรอม
ทั้งลงนามทุกครั้งเพื่อเปนหลักฐานการสอบทาน
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ความเห็นของผูบริหารบริษทั

บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
2556

บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
2556

บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
2556

บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
2556

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
ขอสังเกตของผูสอบบัญชี
ความเห็นของผูบริหารบริษทั
6.5 ควรมีหลักฐานในการอนุมัติเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานของพนักงาน
บริษัทเริ่ม ดําเนินการในเดือ นตุลาคม
ขอสังเกต
2556
รายงานชั่วโมงการทํางานของพนักงานเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556 สําหรับพนักงานรายเดือน
และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 สําหรับพนักงานรายวัน ไมมีหลักฐานการสอบทานความถูกตอง
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรมีการสอบทานความถูกตองของรายงานชั่วโมงการทํางานของพนักงาน โดยผูมีอํานาจกอน
ทุกครั้ง เพื่อปองกันการจายเงินเดือนที่ไมถูกตอง
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