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10. การควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญ อย่ำงยิง่ ต่อกำรจัดให้ม ีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีซ่งึ เป็ นไปตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
กล่ำวคือ กำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้ และมีกำรถ่วงดุลอำนำจ ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้อนั
นำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงำนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝำ่ ย
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 และในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมครบทัง้ 3 ท่ำน คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและร่วมกันประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ โดยสอบถำมข้อมูลจำกฝำ่ ยบริหำร
ของบริษทั ฯ และตอบแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภำวะ
แวดล้อม กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำร
ติดตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม ภำยในที่เพียงพอและเหมำะกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้ฝำ่ ยบริหำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) สำหรับผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษทั ฯ ทีผ่ ำ่ นกำรพิจำรณำจำกฝำ่ ยบริหำรแล้ว รำยละเอียดดังนี้
1.

องค์กรและสภาวะแวดล้อม

บริษทั ฯ มีโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมทีด่ แี ละส่งเสริมระบบควบคุมภำยในให้สำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่บริษทั ฯ วำงนโยบำย
ไว้ ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสำมำรถวัดผลได้ โดยมีกำรกำหนดดัชนีช้วี ดั กำร
ปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรมกับพนักงำนทุกฝำ่ ย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงสร้ำงองค์กรที่
ชัดเจนทีช่ ่วยให้ฝำ่ ยบริหำรสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.

การบริหารความเสี่ยง

ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยบริษทั ฯ มีกำรประเมินปจั จัยทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ทัง้ จำกภำยนอกและภำยในบริษทั ฯ เช่น ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ควำมเสีย่ งจำกกำรขำด
แคลนวัตถุดบิ และควำมผันผวนของรำคำวัตถุดบิ หลัก ควำมเสีย่ งจำกภำวะกำรแข่งขันที่คอ่ นข้ำงรุนแรง ควำมเสีย่ งจำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ควำมเสีย่ งเกีย่ วกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกูย้ มื และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ควำมเสีย่ งจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของ
อัตรำดอกเบีย้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อวิเครำะห์และ
กำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อหลีกเลีย่ งหรือลดควำมเสีย่ งทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษทั ฯ และรำยงำน
ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั
นอกจำกนี้
ได้มกี ำรมอบหมำยพนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนำไปปฏิบตั แิ ละจัดให้มกี ำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ
3.

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายบริหาร

บริษทั ฯ มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนของฝำ่ ยบริหำรได้ในระดับที่ดี โดยมีกำรกำหนดอำนำจและระดับกำรอนุมตั ริ ำยกำรไว้อย่ำง
ชัดเจนและเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั งิ ำนและอำนำจกำรอนุมตั ิของฝำ่ ยบริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำง
ชัดเจนมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทีร่ ะบุหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำนของทุกหน่วยงำน นอกจำกนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มี
กำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ฝำ่ ยบริหำรจะนำเรื่องแจ้ง หรือนำเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมสมเหตุสมผล และขออนุ มตั คิ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต่อไป โดยจะปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่ำงถูกต้อง
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4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษทั ฯ มีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้อย่ำงเพียงพอ และมีกำรจัดทำ
รำยงำนทีม่ สี ำระสำคัญและข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจทีค่ รบถ้วนให้คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรพิจำรณำก่อนเข้ำประชุมทุกครัง้ และมี
กำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงเป็ นหมวดหมู่ โดยเอกสำรทำงบัญชีทม่ี คี วำมสำคัญต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
พิจำรณำ
5.

ระบบการติ ดตาม

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและอนุมตั แิ ผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทบทวนประเด็น
ต่ำงๆ ร่วมกับฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้เชิญผูส้ อบบัญชีมำนำเสนองบกำรเงินและประเด็นต่ำงๆ
ทีเ่ กีย่ วกับกำรควบคุมภำยใน นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบำย ขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั งิ ำน และมอบหมำยให้ฝำ่ ยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนตำมระบบควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ และ
ให้จดั ทำรำยงำนกำรติดตำมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรแก้ไข
ต่อไป
สรุปรำยงำนข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชีสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำกัด
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ให้ขอ้ สังเกตในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และบริษทั ฯ ได้ดำเนินแก้ไข รำยละเอียดดังนี้
หัวข้อ
1.
1.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
กำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรโดยผูท้ ่ี ก ำหนดนโยบำยให้ฝ่ำ ยบัญ ชีจ ดั ให้ม ีก ำรสอบทำนกำร
เหมำะสม
กระทบยอดเงินฝำกธนำคำรและลงนำมจำกผู้บริหำรของ
ฝำ่ ยบัญชีทุกๆ เดือนตัง้ แต่เดือนเมษำยน 2556 เป็ นต้น
ประเด็น
ไป
รำยกำรกระทบยอดเงิ น ฝำกธนำคำรไม่ ม ี ห ลั ก ฐำน
ความคืบหน้ า
สนับสนุนว่ำมีกำรตรวจทำนโดยผูท้ ่เี หมำะสม
ตัง้ แต่ เ ดือ นมีน ำคม 2556 บริษ ัท ฯ ก ำหนดให้ผู้ช่ ว ย
ข้อเสนอแนะ
ผู้จดั กำร-บัญ ชีกำรเงิน เป็ นผู้จดั ท ำกำรกระทบยอดบัญชี
บริษ ัท ฯ ควรกำหนดวิธีก ำรเพื่อ ให้แน่ ใ จได้ว่ำ บัญ ชีเ งิน
เงินฝำกธนำคำรทุกบัญ ชีและส่งรำยงำนรำยกำรกระทบ
ฝำกธนำคำรทุกบัญชีมกี ำรจัดทำรำยกำรกระทบยอดเงิน
ยอดที่คงค้ำงให้ผู้ช่ วยผู้อำนวยกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ฝำกธนำคำรตำมระยะเวลำทีเ่ หมำะสมและรำยกำรกระทบ
ผูจ้ ดั กำร-บัญชีกำรเงินสอบทำนและลงนำมอนุมตั ิ
ยอดเงินฝำกธนำคำรแต่ ละรำยกำรควรมีกำรตรวจทำน
โดยผู้ม ีอำนำจนอกเหนือ จำกผู้จดั ท ำและควรมีหลักฐำน
ลำยเซ็นกำรตรวจทำนอย่ำงสม่ำเสมอ
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หัวข้อ
1.2

2.
2.1

3.
3.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
รำยกำรกระทบยอด

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
หลังจำกตรวจพบและได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี ฝำ่ ยบัญชี
และกำรเงินได้ท ำเรื่องขอให้ทำงธนำคำรช่วยตรวจสอบ
ประเด็น
รำยกำรเงิน เข้ำ บัญ ชีข องบริษ ัท ฯ โดยไม่ ท รำบสำเหตุ
บริษ ัท ฯ มีร ำยกำรกระทบยอดเงิน รับ เข้ำ บัญ ชีโ ดยไม่
ดังกล่ำว และทำกำรปิ ดประเด็นไปแล้วบำงส่วน และคำด
ทรำบสำเหตุจำนวนเงิน 201,104 บำท ที่ยงั ไม่ได้รบั กำร
ว่ำจะแล้วเสร็จทัง้ หมดภำยในเดือนเมษำยน 2556
ปรับปรุงค้ำงนำนมำกกว่ำ 180 วัน
ความคืบหน้ า
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ หำสำเหตุและปรับปรุงรำยกำรกระทบยอดคงค้ำง
บริษ ัท ฯ ควรจัด ให้ม ีกำรตรวจทำนรำยกำรกระทบยอด
นำนมำกกว่ำ 180 วัน ณ 31 ธันวำคม 2555 เรียบร้อย
โดยผูม้ อี ำนำจ รวมถึงประสำนงำนกับฝำ่ ยกำรเงินในกำร
แล้ว
ติดตำมรำยกำรรับเงินที่ไม่ทรำบสำเหตุในแต่ละเดือนเพื่อ
ปรับปรุงรำยกำรบัญชีให้ถูกต้องอย่ำงสม่ำเสมอ
เอกสารจ่ายเงิน
บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงเปรียบเทียบรำคำเครื่อ งตีตรำคำว่ำ
ประเด็น
“จ่ำยแล้ว” และสั ่งซื้อมำเพื่อประทับตรำและจะดำเนินกำร
ใบแจ้งหนี้รวมถึงเอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บริษทั ฯ ได้จ่ำย
ให้เสร็จสิน้ ภำยในเดือนเมษำยน 2556
ชำระเงินแล้วแต่ไม่มกี ำรประทับตรำ “จ่ำยแล้ว”
ความคืบหน้ า
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ได้ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขแล้ ว ตัง้ แต่ เ ดือ นเมษำยน
บริษทั ฯ ควรประทับตรำ “จ่ำยแล้ว” บนใบแจ้งหนี้ และ
2556
เอกสำรกำรจ่ำยอื่นๆ ที่บริษทั ฯ ได้จ่ำยชำระเงินแล้วเพื่อ
ช่วยป้องกันกำรชำระเงินซ้ำหรือบันทึกหนี้สนิ สูงเกินควำม
เป็ นจริง
โครงสร้างราคา
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มเี อกสำรโครงสร้ำงรำคำขำยทีไ่ ด้รบั กำรอนุ มตั ิ
สำหรับลูกค้ำแต่ละรำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเนื่องจำกเป็ น
กำรตกลงกันในทีป่ ระชุม

ความคืบหน้ า
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้ม ีกำรแจ้งรำคำขำยหรือ โครงสร้ำง
รำคำขำย จัดทำในรูปประกำศของบริษทั ฯ ลงนำมอนุ มตั ิ
โดยรองกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำรขึ้น ไปและแจกจ่ ำ ยให้
หน่ วยงำนอื่นรับทรำบผ่ำนทำงอีเมลในรูปแบบไฟล์ PDF
ข้อเสนอแนะ
ที่ไ ม่ ส ำมำรถแก้ ไ ขได้ โดยเริ่ม ด ำเนิ น กำรส ำหรับ กำร
บริษทั ฯ ควรจัดทำเอกสำรโครงสร้ำงรำคำขำยที่ได้รบั กำร
ประกำศโครงสร้ำงรำคำที่ม ีกำรเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่เดือน
อนุ ม ตั ิแ ล้ว สำหรับ ลูก ค้ำ แต่ ละรำยอย่ำงเป็ น ลำยลักษณ์
เมษำยน 2556 เป็ นต้นไป
อักษร
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หัวข้อ
4.
4.1

4.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

สิ นค้าคงเหลือ
สินค้ำระหว่ำงทำง

ฝำ่ ยบัญชีได้ทำเรื่องแจ้งฝำ่ ยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำร
สั ่งซื้อสินค้ำจำกประเทศให้สรุปรำยกำรสั ่งซื้อทุกสิน้ เดือน
ประเด็น
โดยกำหนดให้แจ้งรำยละเอียดเลขที่ B/L วันที่เรือกำหนด
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยบันทึกสินค้ำระหว่ำงทำงแต่บนั ทึก
ถึงประเทศและรำยละเอียดอื่นๆ ประกอบเพื่อให้ฝำ่ ยบัญชี
เป็ นสินค้ำคงเหลือเมื่อได้รบั สินค้ำแล้ว
บันทึก บัญ ชีสินค้ำรวมถึง เครื่อ งจักรได้ครบถ้วนถูกต้อ ง
ข้อเสนอแนะ
ตรงตำมรอบบัญชี โดยเริม่ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้วตัง้ แต่
บริษ ัท ฯ ควรบัน ทึก เป็ น สิน ค้ำ ระหว่ำ งทำงของบริษ ัท ฯ เดือนเมษำยน 2556 เป็ นต้นไป
หำกบริษทั ฯ ได้รบั โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนควำม
เป็ นเจ้ำของสินค้ำที่มนี ัยสำคัญจำกผูข้ ำยแล้ว ซึ่งสำมำรถ
พิจำรณำร่วมกับข้อกำหนดกำรส่งมอบสินค้ำ
กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
ทำงโรงงำนมี ก ำรสื่ อ สำรกัน ภำยในโรงงำนแต่ ไ ม่ ไ ด้
ออกเป็ นหนังสือแจ้งให้หน่ วยงำนอื่นในบริษทั ฯ รับทรำบ
ประเด็น
ดัง นั ้น ในครัง้ ต่ อ ๆไป ฝ่ ำ ยโรงงำนจะด ำเนิ น กำรแจ้ ง
บริษทั ฯ ไม่ได้จดั ทำแผนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลืออย่ำง
แผนกำรตรวจนับสินค้ำให้เป็ นรูปแบบที่เป็ นลำยลักษณ์
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อัก ษร แจ้ง หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งรวมถึง ฝ่ำ ยบัญ ชีข อง
ข้อเสนอแนะ
สำนักงำนรับทรำบด้วย
บริษ ัท ฯ ควรจัด ให้ม ีข นั ้ ตอนและวิธีก ำรตรวจนับ สิน ค้ำ
ความคืบหน้ า
คงเหลือเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อ เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
บริษทั ฯ ได้จดั ทำแผนและคู่มอื ระบุขนั ้ ตอนกำรตรวจนับ
ควบคุมภำยในของสินค้ำคงเหลือของบริษทั ฯ
สิน ค้ ำ คงเหลื อ ซึ่ ง ได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ โ ดยรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร-โรงงำน เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 และมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 29 มิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หัวข้อ
4.3

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
รำยงำนสินค้ำคงเหลือที่ DKSH
ประเด็น
บริษทั ฯ ไม่มกี ำรกระทบยอดรำยงำนสินค้ำคงเหลือปลำย
งวดกับรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือที่ได้รบั จำก
DKSH จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเคลื่อ นไหวของ
สินค้ำคงเหลือพบว่ำรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือ
สำหรับคลัง DKSH ในเดือ นกุม ภำพันธ์ 2555 และ
มกรำคม 2556 ไม่สำมำรถกระทบยอดกับรำยงำนสินค้ำ
คงเหลื อ ปลำยงวดได้ เนื่ องจำกฝ่ ำ ยสำรสนเทศของ
DKSH ดึงข้อมูลในระบบมำจัดทำรำยงำนกำรเคลื่อนไหว
สินค้ำคงเหลือไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ำรกระทบยอดสินค้ำคงเหลือปลำย
งวดกับรำยงำนกำรเคลื่อนไหวสินค้ำคงเหลือสำหรับคลัง
DKSH เป็ นประจำทุกเดือนรวมทัง้ หำสำเหตุเพิม่ เติมหำก
รำยงำนทัง้ สองฉบับ ไม่ส ำมำรถกระทบยอดได้ เพื่อ ให้
มั ่นใจในควำมถูกต้องของกำรตรวจตัดยอดสินค้ำและช่วย
ปรับปรุงคุณภำพของข้อมูลทำงกำรเงินในระหว่ำงงวด

4.4

วัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั คืน
ประเด็น
บริษทั ฯ มีกำรรับคืนวัตถุดบิ เบิกใช้จำกหน่ วยงำนภำยใน
เช่น สำยกำรผลิตต่ำงๆและหน่ วยงำนตรวจสอบคุณภำพ
โดยพนักงำนบัญ ชีบ ัน ทึก รับคืน วัต ถุ ดิบ เข้ำ ระบบเพีย ง
จำนวนวัต ถุดิบที่ได้รบั คืน แต่ไ ม่ไ ด้ใ ส่ข้อ มูลรำคทุ น ของ
วัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั คืนในระบบ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า
ได้ดำเนินกำรประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับทำงฝำ่ ย
บัญชีของ DKSH แล้ว จะดำเนินกำรไม่ให้เกิดขึน้ อีก
ความคืบหน้ า
บริษทั ฯ ได้กำชับให้ผอู้ ำนวยกำร-บัญชีกำรเงิน ติดตำมหำ
สำเหตุของผลต่ำงพร้อ มเอกสำรหลักฐำนประกอบก่อ น
จัดส่งให้ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร-บัญ ชีกำรเงินสอบทำน
และอนุ มตั ิก่ อ นที่จ ะบันทึกปรับ ปรุงรำยกำรในระบบทุ ก
ครัง้ รวมทัง้ จัด ให้ม ีกำรสอบทำนควำมถูกต้อ งข้อ มูลใน
รำยงำนสินค้ำที่ได้รบั จำก DKSH และทำกำรกระทบยอด
สินค้ำทีน่ บั ได้จริงกับรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac5
ก่อ นที่จะแก้ไ ขปรับปรุง รำยกำรสิน ค้ำ คงเหลือ ในระบบ
Mac5 โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ทำงฝ่ำ ยบัญ ชีไ ด้ก ำชับ ให้ฝ่ำ ยโรงงำนเคร่ง ครัด ในกำร
ตรวจทำนมำกขึ้น ในขณะเดียวกันฝ่ำยบัญชีจะเพิม่ ให้ม ี
กำรสอบทำนอีกทำงหนึ่ งด้ว ยเช่นกัน ด้ำ นโปรแกรมใน
กำรจัด ท ำบั ญ ชี สิ น ค้ ำ คงคลัง ก ำลั ง ปรึ ก ษำกับ ผู้ ข ำย
โปรแกรมเพื่อ กำหนดให้โปรแกรมล็อ คและบังคับกำรใส่
ข้อมูลรำคำทุกครัง้ ทุกขัน้ ตอน สำหรับตัวเลขของปี 2555
ได้ทำกำรปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว ส่วนปี 2556 ได้ทำกำร
แก้ ไ ขโดยฝ่ำ ยบัญ ชี ส ำนั ก งำนสอบทำนและเข้ำ ไปใส่
ต้นทุนเฉลีย่ ทัง้ หมดแล้ว

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรใส่ข้อมูลวัตถุดบิ ที่ได้รบั คืนแต่ละรำยกำรใน
ความคืบหน้ า
ระบบให้ครบทัง้ จำนวนวัตถุดบิ และรำคำทุน
บริษทั ฯ ได้ปรึกษำกับผู้ขำยโปรแกรมและได้กำหนดให้
โปรแกรมล็อ คและบัง คับ กำรใส่ข้อ มูล รำคำทุ ก ครัง้ ทุ ก
ขัน้ ตอนแล้วในเดือนเมษำยน 2556
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

หัวข้อ
5.
5.1

5.2

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

สิ นทรัพย์ถาวร
ทะเบียนสินทรัพย์ถำวร

ณ 30 มิถุนำยน 2556 สินทรัพย์ถำวรในโรงงำนได้ติด
ป้ำยรหัสทรัพย์สนิ ถำวรเรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำง
ประเด็น
กำรดำเนิ นกำรติดป้ ำยรหัส ทรัพย์สินถำวรในสำนักงำน
บริษทั ฯ ไม่มกี ำรกำหนดรหัสทรัพย์สนิ (Tag Number)
โรงงำนและสำนักงำนใหญ่ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ในไตรมำส
สำหรับสินทรัพย์ถำวรบำงรำยกำรในทะเบียนสินทรัพย์
3 ปี 2556 นี้
ถำวร
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้มรี หัสทรัพย์สนิ (Tag Number)
สำหรับสินทรัพย์ถำวรทุกรำยกำร
กำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวร
จะรีบดำเนิ นกำรและกำหนดแผนกำรตรวจนับสินทรัพย์
ถำวรในปี 2556 นี้
ประเด็น
ความคืบหน้ า
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในอยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมแผนกำร
ข้อเสนอแนะ
ตรวจนับสินทรัพย์ถำวรซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส
ผู้ บ ริ ห ำรควรก ำหนดนโยบำยเป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร
3 ปี 2556 และบริษทั ฯ มีแผนที่จะนับสินทรัพย์ถำวร 1
เกี่ยวกับกำรตรวจนับทรัพย์สินถำวรประจำปี กำรตรวจ
ครัง้ ภำยในปี 2556
นับทรัพย์สนิ ถำวรควรจัดให้มกี ำรตรวจสอบเป็ นประจำทุก
ปี และผลต่ำงจำกกำรตรวจนับควรได้รบั กำรตรวจสอบและ
ปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สนิ ให้เป็ นปจั จุบนั
ทะเบียนสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
มีก ำรจัด ท ำแต่ ไ ม่ ไ ด้แ ยกเป็ น หมวดหมู่ ใ ห้ช ัด เจนเป็ น
ระเบียบ บริษทั ฯ จะรีบดำเนินกำรจัดทำตัง้ แต่ ม.ค. 2556
ประเด็น
เป็ นต้นไป
ข้อ มู ล สิน ทรัพ ย์ ร ะหว่ ำ งก่ อ สร้ ำ งของบริษ ัท ฯ อำจไม่
ความคืบหน้ า
ถูกต้องและครบถ้วน
ปจั จุบ ัน สิน ทรัพ ย์ร ะหว่ำงก่ อ สร้ำ งได้โอนเป็ นสิน ทรัพ ย์
ข้อเสนอแนะ
ถำวรหมดแล้ว อย่ำ งไรก็ต ำม หำกบริษทั ฯ มีสินทรัพ ย์
บริษทั ฯ ควรจัดทำทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำงและ
ระหว่ ำ งก่ อ สร้ ำ งเกิ ด ขึ้น ในอนำคต บริษ ัท ฯ จะจัด ท ำ
จัด ให้ม ีก ำรสอบทำนโดยพนั ก งำนที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ ง กำร
ทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำงแยกเป็ นประเภทเพื่อให้
กระทบยอดคงเหลือในทะเบียนทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำง
แน่ ใ จว่ ำ ข้ อ มู ล สิน ทรัพ ย์ ร ะหว่ ำ งก่ อ สร้ ำ งของบริษ ัท ฯ
กับ บัญ ชี แ ยกประเภทควรจัด ท ำอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ ผล
ถูกต้องและครบถ้วน
แตกต่ำงทีส่ ำคัญควรได้รบั กำรตรวจสอบและแก้ไข
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวรประจำปี

5.3
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หัวข้อ
6.
6.1

ประเด็น / ข้อเสนอแนะ
สิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูล
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร / ความคืบหน้ า

ได้ส ั ่งกำรให้ฝำ่ ย IT ทบทวนกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล
ระบบบัญ ชีแ ละคลัง สิน ค้ำ โดยแบ่ ง ระดับ ของ User
ประเด็น
Super-User และ Admin แบ่งแยกหน้ ำที่กนั ให้ชดั เจน
บริษทั ฯ ไม่ม ีเอกสำรกำรอนุ มตั ิสทิ ธิในกำรเข้ำถึงข้อ มูล
หลังจำกนัน้ นำเสนอผูบ้ ริหำรเพื่อขออนุมตั ิ
ของพนั ก งำนว่ ำ สิ ท ธิ นั ้น เหมำะสมกั บ ต ำแหน่ งของ
ความคืบหน้ า
พนักงำนแต่ละคนหรือไม่อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในเดือ นพฤษภำคม 2556 บริษ ัท ฯ ได้ย กเลิก กำรใช้
ข้อเสนอแนะ
รหัสผ่ำนร่วมกัน โดยกำหนดเป็ นรหัสผู้ใช้รำยบุคคลแทน
บริษทั ฯ ควรกำหนดและอนุ มตั ิสิท ธิในกำรเข้ำถึงข้อ มูล
พร้อมทัง้ จัดทำเอกสำรกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ของพนักงำนแต่ละตำแหน่งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ในระบบ Mac 5 ทัง้ ในส่วนสำนักงำนและโรงงำนขึน้ อย่ำง
เป็ นลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยได้ ร ับ กำรอนุ ม ัติ จ ำกรอง
กรรมกำรผู้ จ ั ด กำร-แผนกบั ญ ชี แ ละกำรเงิ น อี ก ทั ้ง
กำหนดให้มกี ำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรกำหนด
สิท ธิผ์ ู้ ใ ช้ ง ำนในแต่ ล ะระบบอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะครัง้ กรณี
พนั ก งำนลำออกให้ ฝ่ ำ ยบุ ค คลแจ้ ง ผู้ ดู แ ลระบบให้ ล บ
ผูใ้ ช้งำนออกทันที เป็ นต้น
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บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (เอินส์ท แอนด์ ยัง ) ได้ดำเนิ นกำรสอบทำนและประเมิน ระบบควบคุม
ภำยในของบริษทั ฯ และได้สรุปรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2556 โดยได้ให้
ข้อสังเกต และบริษทั ฯ ได้ดำเนินแก้ไข รำยละเอียดดังนี้
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
1. ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
ยังไม่มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่สำคัญขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มนี โยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษ ัท ฯ ได้จ ดั ท ำนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิจกำรที่ดีแ ล้ว
บริษทั ฯ ควรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเป็ น และได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่
ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยนโยบำยดัง กล่ ำ วควรครอบคลุ ม 17 มิถุนำยน 2556 และจะประกำศใช้วนั ที่ 12 กรกฎำคม
เนื้อหำ ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำง 2556
เท่ำเทียมกัน บทบำทต่อผู้มสี ่วนได้เสีย กำรเปิ ดเผยข้อมูล
และควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษทั
2. ประเด็น
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ยังไม่ได้จดั ให้มกี ระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งขึ้น บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งและ
อย่ำ งเป็ น ลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรและครอบคลุ ม ทั ่วทัง้ องค์ก ร จัดทำนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
โดยวันที่ 18 ม.ค. 2556 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำร แล้ว
บริหำรควำมเสีย่ งส่วนโรงงำนขึน้ แล้ว
ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
ได้ม ีกำรจัดตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว โดย
บริ ษ ัท ฯ ควรจัด ให้ ม ี ก ระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
ครอบคลุมทัง้ องค์กร
ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2556 โดยเริม่ ประชุม
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2556 นอกจำกนี้นโยบำยบริหำรควำม
เสี่ ย ง ข อ ง บ ริ ษ ั ท ฯ ได้ ร ั บ ก ำร อ นุ มั ติ จ ำกที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน
2556 และจะประกำศใช้วนั ที่ 12 กรกฎำคม 2556

ส่วนที่ 2 หน้ำ 56

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ
กระบวนการตลาด การขายและการรับเงิน
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
บริษทั ฯมีรำยกำรยอดลูกหนี้ท่คี ำ้ งนำนเกินกว่ำ 90 วัน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกี ำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
ค้ำ งนำนและไม่ ม ีก ำรจัด ท ำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์อ ำยุ
ลูก หนี้ นอกจำกนี้ บริษ ัท ฯ ใช้ร ะบบบัญ ชีลูก หนี้ (AR
Module: AR Subledger) ในกำรออกใบแจ้งหนี้ /ใบกำกับ
ภำษีและบันทึกบัญชีรำยได้และตัง้ ลูกหนี้เท่ำนัน้ เมื่อมีกำร
รับ เงิน และออกใบเสร็จ รับ เงิน จะบัน ทึก รับ เงิน และล้ำ ง
บัญชีลูกหนี้โดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไป (GL
Module) ท ำให้ม ีโ อกำสที่จะเกิด ผลต่ำงระหว่ำ งระบบ
บัญ ชีลู กหนี้ แ ละระบบบัญ ชีแ ยกประเภททั ่วไปได้ ท ำให้
รำยกำรลูกหนี้ท่แี สดงในงบกำรเงินอำจไม่สะท้อนจำนวน
ลูกหนี้ทแ่ี ท้จริงของบริษทั ฯ

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ให้ท่ปี รึกษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อให้สำมำรถบันทึกรำยกำรรับเงินในระบบลูกหนี้ (AR
Module) แล้วเมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2556 และจัดให้มีกำร
กระทบยอดบัญชีลูกหนี้คงเหลือรำยตัวในระบบบัญชีลูกหนี้
กับ ระบบบัญ ชีแ ยกประเภททั ่วไป รวมถึง จัด ให้ม ีก ำรท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์อ ำยุลู กหนี้ เ พื่อ ติดตำมลู กหนี้ ท่ีค้ำ ง
นำนและระบุ เหตุ ผ ลของลู ก หนี้ ท่ี ค้ำ งนำน โดยเริ่ม ตัง้ แต่
เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ข้อเสนอแนะ
ควรกระทบยอดบัญ ชี ลู ก หนี้ ค งเหลื อ รำยตัว ในระบบ
บัญชีลูกหนี้กบั ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไปและหำเหตุท่ี
ท ำให้เ กิด ผลต่ ำ ง และจัด ท ำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์อ ำยุ
ลูก หนี้ เ พื่อ ติด ตำมลู ก หนี้ ท่ีค้ำ งนำนและระบุ เ หตุ ผ ลของ
ลูกหนี้ทค่ี ำ้ งนำน
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กระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างและจ่ายเงิน
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
บริษทั ฯ มีรำยกำรยอดเจ้ำหนี้ท่คี ำ้ งนำนเกินกว่ำ 90 วัน ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2555 โดยไม่มกี ำรระบุเหตุผลของรำยกำรที่
ค้ำงนำนและไม่มกี ำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ใช้ระบบบัญชีเจ้ำหนี้ (AP Module: AP
Subledger) ในกำรบันทึกรำยกำรตัง้ เจ้ำหนี้เท่ำนัน้ และเมื่อ
มีกำรจ่ำยเงิน จะบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินและล้ำงบัญชีเจ้ำหนี้
โดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไป (GL Module) ทำ
ให้ม ีโอกำสที่จะเกิดผลต่ำงระหว่ำงระบบบัญ ชีเจ้ำหนี้ และ
ระบบบัญ ชีแ ยกประเภททัว่ ไปได้ และรำยกำรเจ้ำ หนี้ ท่ี
แสดงในงบกำรเงินอำจไม่สะท้อ นจำนวนเจ้ำหนี้ ท่ีแท้จริง
ของบริษทั ฯ

2.

ข้อเสนอแนะ
ควรกระทบยอดบัญชีเจ้ำหนี้ คงเหลือรำยตัว ในระบบบัญ ชี
เจ้ำหนี้กบั ระบบบัญชีแยกประเภททั ่วไปและหำเหตุท่ที ำให้
เกิดผลต่ำง และจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์อำยุเจ้ำหนี้เพื่อ
ติดตำมเจ้ำหนี้ท่ีค้ำงนำนและระบุเหตุผลของเจ้ำหนี้ท่ีค้ำง
นำน
ประเด็น
บริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรจัดทำและขออนุ มตั เิ พื่อขอขึน้ ทะเบียน
ผู้ขำย (Supplier) อย่ำงครบถ้วน โดยพบว่ำมีกำรจัดท ำ
เอกสำรแบบสอบถำมขึ้นทะเบียนผู้ขำยไม่สม่ ำเสมอ ไม่ม ี
กำรลงนำมอนุมตั กิ ำรขอขึน้ ทะเบียนผูข้ ำยรำยใหม่ก่อนกำร
สร้ำงข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบบำงรำยกำร ไม่มกี ำรจัดทำ
ทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้มอี ำนำจ รวมถึง
ไม่มหี ลักฐำนกำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ผูข้ ำยในระบบ Mac5 ภำยหลังจำกกำรสร้ำงข้อมูลหลัก
ผูข้ ำยในระบบ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มกี ำรทำเอกสำรขออนุมตั ขิ น้ึ ทะเบียนผูข้ ำยซึง่
ควรได้รบั กำรอนุมตั กิ ่อนสร้ำงข้อมูลหลักผูข้ ำยในระบบ
และควรมีกำรจัดทำทะเบียนผูข้ ำยทีไ่ ด้รบั กำรอนุมตั แิ ละ
สอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อเป็ นข้อมูลเพื่อนำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ
คัดเลือกผูข้ ำยในครำวต่อไป

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ให้ท่ปี รึกษำโปรแกรม Mac 5 มำแก้ไขระบบ
เพื่อให้สำมำรถบันทึกรำยกำรจ่ำยเงินในระบบบัญชีเจ้ำหนี้
(AP Module) ได้ และจัดให้มกี ำรกระทบยอดบัญชีเจ้ำหนี้
คงเหลือ รำยตัว ในระบบบัญ ชีเ จ้ำ หนี้ ก ับ ระบบบัญ ชีแ ยก
ประเภททั ่วไป รวมถึงจัดให้มกี ำรทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
อำยุเจ้ำหนี้เพื่อติดตำมเจ้ำหนี้ท่คี ำ้ งนำนและระบุเหตุผลของ
เจ้ำหนี้ท่คี ้ำงนำน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ น
ต้นไป

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
ั่
 บริษทั ฯ ทัง้ ฝงโรงงำนและส
ำนักงำนได้จดั ทำใบทะเบียน
ผูข้ ำยที่ได้รบั กำรอนุ มตั ิ (Approved Vendor List :
AVL) สำหรับวัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์ สินค้ำอื่นๆ (Indirect
Material) และอุปกรณ์สำนักงำนแล้ว
 แผนกบัญ ชีไ ด้จ ดั ท ำแบบสอบถำมขึ้น ทะเบีย นผู้ข ำย
และกำหนดให้กำรขึ้นทะเบียนผู้ขำยทุ กรำยต้อ งได้รบั
กำรพิจ ำรณำอนุ ม ัติก่ อ นกำรขอสร้ำ งข้อ มู ล ผู้ข ำยใน
ระบบ รวมถึงจัดให้มกี ำรสอบทำนควำมถูกต้องครบถ้วน
ของข้อ มูลผู้ขำยในระบบภำยหลังจำกกำรสร้ำงข้อมูล
หลักผูข้ ำยในระบบแล้วในเดือนมิถุนำยน 2556
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หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
3. ประเด็น
บริษทั ฯ ประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยไม่ครอบคลุม
ผูข้ ำยสินค้ำประเภทวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโรงงำน (Indirect
Material) และสำหรับวัตถุดบิ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ยังไม่มกี ำร
ประเมินผูข้ ำยด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำและด้ำนกำรให้บริกำร

4.

5.

ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยให้
ครอบคลุมผูข้ ำยสินค้ำทุกประเภทเพื่อเป็ นข้อมูลเพื่อ
นำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจคัดเลือกผูข้ ำยในครำวต่อไป
ประเด็น
ฝำ่ ยจัดซือ้ ไม่ได้จดั ทำรำยงำนสินค้ำค้ำงส่ง (Purchase
Order Outstanding) เพื่อใช้ในกำรติดตำมวัตถุดบิ หรือ
สินค้ำทีค่ ำ้ งส่งหรือส่งช้ำจำกผูข้ ำย โดยในปจั จุบนั หัวหน้ำ
งำนจัดซือ้ และเจ้ำหน้ำทีค่ ลังสินค้ำทำหน้ำทีต่ ดิ ตำมวัตถุดบิ
และบรรจุภณ
ั ฑ์ (Direct Material) จำกผูข้ ำยให้เพื่อให้กำร
จัดส่งตรงกับตำรำงกำรจัดส่ง แต่สำหรับสินค้ำอื่นๆ
(Indirect Material) หน่วยงำนผูข้ อซือ้ ทำหน้ำทีใ่ นกำร
ติดตำมสินค้ำค้ำงส่งหรือส่งช้ำจำกผูข้ ำยโดยตรง
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้ฝำ่ ยจัดซือ้ มีหน้ำทีต่ ดิ ตำมวัตถุดบิ
และสินค้ำที่คำ้ งส่งหรือส่งช้ำ และควรจัดให้มกี ำรทำรำยงำน
สินค้ำค้ำงส่งเพื่อติดตำมภำยในระยะเวลำทีเ่ หมำะสมเพื่อจะ
ได้ทรำบถึงสถำนะของรำยกำรคงค้ำงและใช้เป็ นข้อมูลใน
กำรประเมินประสิทธิภำพของผูข้ ำย
ประเด็น
ใบสั ่งซือ้ และข้อเสนอเกีย่ วกับกำรจ้ำงงำนโฆษณำไม่ได้รบั
กำรลงนำมอนุมตั โิ ดยผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ ตำมอำนำจ
อนุมตั ซิ ง่ึ ระบุในเอกสำรอนุมตั ริ ำยกำร

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของผูข้ ำยสำหรับวัตถุดบิ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้มกี ำรประเมินผูข้ ำยด้ำนคุณภำพ ด้ำนรำคำ
และด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำเสร็จแล้วในไตรมำส 1 ปี 2556
ส ำหรับ กำรประเมิน ผลกำรด ำเนิ น งำนของผู้ข ำยสิน ค้ ำ
ประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ในโรงงำน (Indirect Material)
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2556
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรให้มกี ำรทำรำยงำนสินค้ำค้ำงส่ง และ
สอบทำนรำยงำนสิน ค้ำ ค้ำ งส่ง รำยวัน และรำยเดือ นแล้ ว
อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษ ัท ฯ อยู่ ร ะหว่ ำ งพิ จ ำรณำปรับ ปรุ ง
รำยกำรค้ำงส่งที่ครบกำหนดตัง้ แต่ปี 2555 และรำยกำร
สั ่งซื้อที่ผขู้ อซื้อไม่ต้องกำรสินค้ำแล้วออกจำกระบบ Mac 5
ซึง่ คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จในไตรมำส 3 ปี 2556

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรอนุมตั เิ ป็ นไปตำม
อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด

ควำมคืบหน้ำ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ จะกำชับให้ผมู้ อี ำนำจทีเ่ กี่ยวข้องทำกำรอนุมตั ิ
บริษทั ฯ ควรกำชับให้ผมู้ อี ำนำจทีเ่ กีย่ วข้องทำกำรอนุมตั ิ
เอกสำรให้สอดคล้องกับอำนำจกำรอนุมตั ทิ ต่ี นเองได้รบั และ
เอกสำรให้สอดคล้องกับอำนำจกำรอนุมตั ทิ ต่ี นเองได้รบั และ กำหนดโดยบริษทั ฯ (อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรของผูบ้ ริหำรตำม
กำหนดโดยบริษทั ฯ อำนำจอนุมตั ริ ำยกำรควรได้รบั กำร
คำสั ่งที่ 005/2556) โดยเริม่ ดำเนินกำรตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน
ทบทวนปี ละครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดย 2556 เป็ นต้นไป
กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั
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กระบวนการควบคุมสิ นค้าคงคลังและจัดส่งสิ นค้า
หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
1. ประเด็น
แผนกบัญชีบนั ทึกบัญชีสำหรับกำรบริจำคและส่งเสริมกำร
ขำยโดยอ้ ำ งอิง ข้ อ มู ล กำรขอเบิก สิน ค้ำ ไปบริจ ำคหรือ
ส่งเสริมกำรขำยซึ่งได้รบั จำกฝำ่ ยโดยไม่นำเอกสำรใบเบิก
สินค้ำ หลักฐำนกำรรับสินค้ำงจำกผูร้ บั บริจำคหรือเอกสำร
สรุปกำรนำสินค้ำไปแจกจ่ำยเพื่อส่งเสริมกำรขำยมำเป็ น
หลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชี ทำให้ลงบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วนนอกจำกนี้ใบเบิกสินค้ำบำงรำยกำรไม่มหี ลักฐำน
กำรอนุ มตั ิเบิก สินค้ำและไม่ม ีหลักฐำนกำรรับ สินค้ำจำก
ผูร้ บั บริจำค

2.

ข้อเสนอแนะ
แผนกบัญ ชีค วรตรวจสอบควำมครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งของ
เอกสำรส ำหรับ กำรบริจ ำคและส่ ง เสริม กำรขำยพร้อ ม
หลักฐำนกำรอนุมตั เิ พื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรบันทึก
บัญชี นอกจำกนี้ กำรขอเบิกสินค้ำเพื่อบริจำคและส่งเสริม
กำรขำยทุ กรำยกำรควรได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้ม ีอำนำจอย่ำง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ประเด็น
บริษ ัท ฯ ท ำกำรกระทบยอดสิน ค้ำ คงเหลือ ประจ ำเดือ น
ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ DKSH กรณีท่พี บผลต่ำง บริษทั ฯ จะ
จัดส่งรำยละเอียดของผลต่ำงให้ DKSH เพื่อให้หำและระบุ
สำเหตุของผลต่ำงเหล่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ไม่ได้
ท ำกำรติด ตำมและหำสำเหตุ ข องผลต่ ำงที่เกิดขึ้น ตัง้ แต่
ส.ค. 2555 นอกจำกนี้ บริษทั ฯ บันทึกรำยกำรปรับปรุง
สินค้ำคงเหลือ ตำมยอดในรำยงำนสินค้ำคงเหลือ ที่ได้รบั
จำก DKSH โดยไม่ม ีก ำรสอบทำนข้อ มูล ในรำยงำน
รวมทัง้ ไม่ม ีก ำรกระทบยอดสิน ค้ำ ที่นับ ได้จ ริง กับ สิน ค้ำ
คงเหลือในระบบของบริษทั ฯ
ข้อเสนอแนะ
บริษทั ฯ ควรกำหนดให้ม ีผู้รบั ผิดชอบทำกำรหำผลต่ำงที่
เกิดขึน้ และแจ้งให้ผบู้ ริหำรทรำบทันที และแผนกบัญชีควร
ทำกำรสอบทำนควำมถูกต้องของข้อมูลในรำยงำนสินค้ำที่
ได้รบั จำก DKSH และทำกำรกระทบยอดสินค้ำที่นับได้จริง
กับรำยกำรสินค้ำคงเหลือ ในระบบ Mac 5 ก่อนท ำกำร
ปรับปรุงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริ ษ ัท ฯ ได้ ก ำชับ ให้ แ ผนกบัญ ชี ต้ อ งตรวจสอบควำม
ครบถ้วนของเอกสำรสำหรับกำรบริจำคและส่งเสริมกำรขำย
พร้อมหลักฐำนกำรอนุ มตั ิเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำร
บันทึกบัญชี นอกจำกนี้ รำยกำรใบขอเบิกสินค้ำไปบริจำค
และส่งเสริมกำรขำยต้อ งได้รบั อนุ มตั ิจำกผู้มอี ำนำจอนุ มตั ิ
ก่อ นดำเนิ นกำรทุ กครัง้ และผู้ม ีอำนำจจะไม่ลงนำมอนุ ม ตั ิ
ย้อนหลังให้ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป

ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรแก้ไขแล้ว
ควำมคืบหน้ำ
บริษทั ฯ ได้กำชับให้ผู้อำนวยกำร-บัญชีกำรเงิน ติดตำมหำ
สำเหตุ ข องผลต่ ำ งพร้อ มเอกสำรหลัก ฐำนประกอบก่ อ น
จัดส่งให้ผชู้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร-บัญชีกำรเงินสอบทำนและ
อนุ ม ัติก่ อ นที่จ ะบัน ทึก ปรับ ปรุ ง รำยกำรในระบบทุ ก ครัง้
รวมทัง้ จัดให้มกี ำรสอบทำนควำมถูกต้องข้อมูลในรำยงำน
สินค้ำทีไ่ ด้รบั จำก DKSH และทำกำรกระทบยอดสินค้ำที่นับ
ได้จริงกับรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac5 ก่อนที่จะ
แก้ไขปรับปรุงรำยกำรสินค้ำคงเหลือในระบบ Mac5 โดย
เริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถุนำยน 2556 เป็ นต้นไป
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หัวข้อ
ประเด็น/ข้อเสนอแนะ
3. ประเด็น
บริษทั ฯ มีกำรบันทึกข้อมูลสินค้ำสำเร็จรูปทัง้ ในระบบ Mac
5 และในโปรแกรม Ms Excel ซึ่งข้อมูลระหว่ำงรำยงำน
ยอดคงเหลือสินค้ำสำเร็จรูปในรูปแบบ Ms Excel ไม่
ถู ก ต้ อ งตรงกัน กับ ข้ อ มู ล ที่ แ สดงในรำยงำนสิน ค้ำ และ
วัตถุดบิ (Stock Card) จำกระบบ Mac 5 โดยสำเหตุมำ
จำกรูปแบบ MsExcel มีกำรบันทึกผิดพลำดหรือไม่ได้
บันทึกข้อมูล

ความเห็นของผู้บริหาร/ความคืบหน้ า
ควำมเห็นของผูบ้ ริหำร
บริษ ัท ฯ มีก ำรบัน ทึก ข้อ มู ล สิน ค้ ำ ส ำเร็จ รู ป ทัง้ ในระบบ
Mac 5 และในโปรแกรม Ms Excel เนื่องจำกรำยงำนใน
รูปแบบ Ms Excel สำมำรถระบุขอ้ มูล Lot วันที่ผลิต เลขที่
Pallet ตลอดจนข้อ มูลกำรพักสิน ค้ำ (Hold) ที่รอกำร
ตรวจสอบจำกฝ่ ำ ยตรวจสอบคุ ณ ภำพได้ ทัง้ นี้ ข้ อ มู ล
รำยละเอียดดังกล่ำวจะต้องส่งต่อไปให้ฝ่ำยขำยใช้เพื่อวำง
แผนกำรขำยสินค้ำ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ เห็นด้วยที่จะใช้
ข้อมูลสินค้ำสำเร็จรูปจำกระบบ Mac 5 เพียงแหล่งเดียว
ข้อเสนอแนะ
้
บริษทั ฯ ควรพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม เพื่อปองกันควำมผิดพลำด
ในกำรจัดท ำรำยงำนยอดคงเหลือ สินค้ำสำเร็จรูปในแบบ ควำมคืบหน้ำ
Ms Excel เนื่ อ งจำกมีควำมซ้ ำ ซ้อ นกับข้อ มูลในระบบ บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำระบบ Mac 5 เพื่อให้สำมำรถ
Mac 5 และหำกข้อมูลใน Ms Excel ไม่ถูกต้องครบถ้วนจะ จัดทำรำยงำนยอดสินค้ำคงเหลือให้ครอบคลุมข้อมูล Lot
ส่งผลให้ฝ่ำยคลังสินค้ำ ฝ่ำยผลิต ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ วันที่ผลิต เลขที่ Pallet ตำมที่ผู้ใช้งำนกำหนดและอยู่
และฝำ่ ยขำยได้รบั ข้อมูลทีผ่ ดิ พลำดได้
ระหว่ำงกำรศึกษำระบบ Auto Warehouse เพื่อให้สำมำรถ
จัด ท ำรำยงำนในส่ว นนี้ ไ ด้ โดยคำดว่ำ จะด ำเนิ น กำรแล้ว
เสร็จในเดือนไตรมำส 3 ปี 2556
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