สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

10.

การควบคุมภายใน

10.1

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อเปนการสนับสนุนใหการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดใหกลุมบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมี
กลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองดูแลรักษาทรัพยสินของกลุมบริษัทอยูเสมอ จัดใหมีการ
กําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถวงดุลในตัว กําหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หนวยงานตางๆ ในกลุมบริษัท คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานใหกลุม
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อปองกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมรี ะบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวา บริษัทยอยมีระบบ
เพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทาง
ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการทํารายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย โดยใหทีมงานผู
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยาง
สม่ําเสมอ
จากการที่บริษัทฯ เปนบริษัทที่จัดตั้งใหมและดําเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุนของบริษัทอื่น การพิจารณาระบบการควบคุม
ภายในจึงเปนการพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูของบริษัทยอยของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 3 ทาน เขารวมประชุม คณะกรรมการ
ไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทยอยทั้ง 3 อันประกอบดวย บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด
(“PCW”) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จํากัด (“PCD”) และ บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิ้ง จํากัด (“PCF”) โดยการซักถามขอมูลจาก
ฝายบริหาร และอางอิงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCW PCD และ PCF ที่ตรวจสอบและจัดทําโดยบริษัท พีแอนด
แอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท
ภายหลังการประเมินแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา กลุมบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานที่จะสามารถปองกันทรัพยสินจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจได
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไวในแบบการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในตามเอกสารแนบ 2
10.2

การดําเนินการวาจาง บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ใหดําเนินการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด (“P&L”) ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ใน
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556 ใหทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ 3 บริษัทยอยโดย
ครอบคลุมระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการบริหารจัดการหลัก 3 ระบบงาน ไดแก 1) วงจรรายจาย 2) วงจรรายได และ
3) การบริหารงานคลังสินคา โดยการสอบทานดังกลาวอางอิงกับกรอบ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมในการควบคุม (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication) และการติดตามผล (Monitoring) และ
ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกลาวของทั้ง 3 บริษัทสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
รายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCW
1.

สภาพทั่วไปขององคกร

PCW มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน เหมาะสม มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน นอกจากนี้
PCW มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน และกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ไวเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน พรอมทั้งผานการลงนามอนุมัติจากผูที่มีอํานาจอยางถูกตอง
2.

วงจรรายจาย

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายจาย โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การจัดซื้อและจัดจาง (ฝายจัดซื้อ) ซึ่งครอบคลุม
เรื่องเอกสารการขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ การขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ ในระบบงานจัดซื้อ (SAP) การ
เปรียบเทียบราคาผูขาย การประเมินผูขายประจําป และการจัดทําทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List) และการติดตาม
รายการสั่งซื้อคางรับ ที่เกินระยะเวลากําหนด โดยผูตรวจสอบภายในไดใหความเห็นวา PCW มีแนวทางการปฏิบัตใิ นเรื่อง
ดังกลาวที่เหมาะสม
สําหรับสวนที่ 2 การจายชําระหนี้ และเงินสดยอย (ฝายบัญชี-การเงินจาย) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการตั้งหนี้ผูขาย การจายชําระหนี้
ผูขาย การเบิกเงินและเคลียรเงินทดรองจาย การจายชําระเงินผานเงินสดยอย การควบคุมทะเบียนเช็คจาย และเช็คคางจาย
การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และการจัดทํารายงานภาษีซื้อ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบบางประเด็น
ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดังนี้
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ขอตรวจพบ
ความเสี่ยงและผลกระทบ
การลงนามในชุดเอกสาร
ประกอบการตั้งหนี้ไมครบถวน
คือขาดการลงนามของ
Accountant และ Approved
จํานวน 178 รายการ คิดเปน
66%
มีการจายเงินทดรองจายของ
- อาจทําใหเกิดความสับสนใน
PCW ใหกับ PCF จํานวน 2
การจัดทําเอกสารของบริษัทที่มี
รายการ เปนเงิน 6,000 บาท
ความเกีย่ วโยงกัน
เนื่องจาก PCF มีเงินทดรองจาย - อาจทําใหเกิดการเคลียรเงินทด
ไมเพียงพอ
รองจายผิดบริษัท

3.

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
บริษัทควรลงนามในชุดเอกสาร
ประกอบการตั้งหนี้ใหครบถวน

แนวทางแกไข
ปจจุบัน PCW ได
ดําเนินการแกไขประเด็น
ดังกลาวเรียบรอยแลว

บริษัทควรเบิกคาใชจายหรือเงิน
ทดรองจายจากเงินสดยอยของ
บริษัทเอง ไมควรเบิกคาใชจาย
หรือเงินทดรองจายจากบริษัท
อื่น

ปจจุบัน PCF ไดจายคืน
เงินใหกับ PCW แลว และ
ฝายบริหารของทัง้ 2 บริษัท
ใหนโยบายวาตองใชเงินทด
รองจายของบริษทั ตัวเอง

วงจรรายได

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายได โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ฝายงานขายและประสานงานลูกคา ซึ่งครอบคลุม
เรื่องนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานการขาย และการบริหารงานขาย อันไดแก การกําหนดราคาสินคาที่เปนมาตรฐาน การ
บันทึกขอมูลลูกคา การเปดบัญชีลูกคา และโครงสรางการกําหนดรหัสลูกคา ฯลฯ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบบางประเด็น
เอกสารประกอบแฟมลูกคาไมครบถวน
เชน
ขอมูลรหัสลูกคาในเครือในประเทศบางรายไมเปนตามแนวทางที่กําหนด
รายละเอียดที่อยูในระบบ SAP ไมถูกตองตรงกับเอกสาร เปนตน แตอยางไรก็ตาม ปจจุบัน PCW ไดดําเนินการแกไขประเด็น
ดังกลาวเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในจึงไดใหความเห็นวา PCW มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวที่เหมาะสม
สําหรับสวนที่ 2 การบันทึกลูกหนี้ ติดตามหนี้ และการรับชําระหนี้ของฝายบัญชี-การเงินรับ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการตรวจสอบ
วงเงินเครดิตลูกคา การจัดทําใบกํากับภาษีและชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้ การจัดทํารายงานภาษีขาย การจัดทําชุดใบสําคัญ
รับ และการตัดชําระลูกหนี้ การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้และการติดตามหนี้
คางชําระ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบประเด็นที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ดังนี้
ขอตรวจพบ
การประเมินติดตามหนี้
เปรียบเทียบกับรายงานการ
วิเคราะหอายุลูกหนี้ (Aging) ใน
ระบบ SAP ณ สิน้ เดือนเมษายน
2556 พบวา มีลูกหนี้คางชําระ
เกินกําหนด 3 เดือน แตไมเกิน 6
เดือน จํานวน 1 ราย มูลคา 0.45
ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.20
ของลูกหนี้ในประเทศ

-

ความเสี่ยงและผลกระทบ
อาจเกิดการเปดบิลขายเกิน
วงเงินที่กําหนด
อาจไมมีการติดตามหนี้ตาม
สมควร
อาจทําใหเกิดหนีส้ ูญ
ไมสามารถมั่นใจไดวาลูกหนี้ที่
มี ยังสามารถชําระหนี้ได
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ควรยืนยันยอดกับลูกคากอน
การเปดบิล
ควรกําหนดระยะเวลาการ
ติดตามยืนยันยอดกับลูกคากอน
ครบกําหนดชําระ

แนวทางแกไข
มีการระบุจํานวนเงิน
คลาดเคลื่อน และ
ดําเนินการแกไขเอกสาร
ระหวางกัน ทําใหเกิดการ
จายเงินลาชา โดยปจจุบัน
PCW ไดรับการยืนยันจาก
ลูกคาวาจะจายชําระหนี้ใน
งวดถัดไป คือ 12 มิถุนายน
2556
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4.

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การบริหารงานคลังสินคา

P&L ไดทําการตรวจระบบงานการบริหารงานคลังสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดทําระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทํา
รายงานการควบคุมสินคาคงเหลือ การตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับสินคา และการเบิก-จายสินคาในคลังสินคา การนํา
สินคาออกจากคลัง การประเมินสภาพแวดลอมของคลังสินคา และการควบคุมทั่วไป โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบประเด็น
ดังนี้
ขอตรวจพบ
การนําสงขอมูลสรุปสินคาที่ไม
เคลื่อนไหวจากระบบ SAP ทาง
อีเมลใหหนวยงานที่เกี่ยวของแต
ไมไดจัดเก็บอีเมลหรือพิมพ
เอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไมไดทํากรมธรรม
ประกันภัยสินคาในคลังสินคา

ความเสี่ยงและผลกระทบ
-

- ไมไดรับเงินชดเชย กรณีที่
สินคาไดรับความเสียหายจาก
ภัยตางๆ
- ในกรณีที่สินคาเกิดความ
เสียหายและไมไดสงมอบให
ลูกคา บริษัทฯ จะมีคาใชจาย
ใหกับลูกคา เปนมูลคาเทากับ
สินคาที่เสียหาย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนการควบคุมภายในที่ดี
อีกทั้งลดความเสีย่ งภัยตางๆ
PCD ควรมีการพิมพเอกสารที่
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
คําชี้แจงจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแจงกลับถึงแนวทางใน
การดําเนินการตอเพื่อจัดเก็บเขา
แฟมไวเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ และ ควรทบทวนและ
พิจารณารอบระยะเวลาในการ
เรียกรายงานและแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหบอ ยขึ้น
เพือเปนการควบคุมภายในที่ดี
และลดความเสี่ยงจากภัยตางๆ
บริษัทควรพิจารณาเรื่องการทํา
กรมธรรมประกันภัยให
ครอบคลุมมูลคาของสินคาใน
บริษัทฯ

แนวทางแกไข
ฝายบริหารของ PCW
รับทราบและสัง่ การให
ผูจัดการแผนกคลังสินคา
ดําเนินการตามแนว
ทางแกไขตามที่ผตู รวจสอบ
ภายในเสนอมาเรียบรอย

ปจจุบันบริษัทฯ ทํา
กรมธรรมประกันภัยสินคา
แลว ซึง่ มีทุนประกัน เทากับ
425.88 ลานบาท

รายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCD
1.

สภาพทั่วไปขององคกร

2.

PCD มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน เหมาะสม มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน
นอกจากนี้ PCD มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน และกําหนดขอบเขตหนาที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานไวเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน พรอมทั้งผานการลงนามอนุมัติจากผูที่มีอํานาจอยางถูกตอง
วงจรรายจาย
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายจาย โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การจัดซื้อและจัดจาง (ฝายจัดซื้อ) ซึ่งครอบคลุม
เรื่องเอกสารการขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ การขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ ในระบบงานจัดซื้อ (SAP) การ
เปรียบเทียบราคาผูขาย การประเมินผูขายประจําป และการจัดทําทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List) และการติดตาม
รายการสั่งซื้อคางรับ ที่เกินระยะเวลากําหนด โดยผูตรวจสอบภายในไดใหความเห็นวา PCD มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง
ดังกลาวที่เหมาะสม
สําหรับสวนที่ 2 การจายชําระหนี้ และเงินสดยอย (ฝายบัญชี-การเงินจาย) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการตั้งหนี้ผูขาย การจายชําระหนี้
ผูขาย การเบิกเงินและเคลียรเงินทดรองจาย การจายชําระเงินผานเงินสดยอย การควบคุมทะเบียนเช็คจาย และเช็คคางจาย
การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และการจัดทํารายงานภาษีซื้อ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบบางประเด็น
ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดังนี้ดังนี้
ขอตรวจพบ
การลงนามในชุดเอกสาร
ประกอบการตั้งหนี้ไมครบถวน
คือขาดการลงนาม Approved
จํานวน 63 รายการ คิดเปน
100%

3.

ความเสี่ยงและผลกระทบ
-

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
บริษัทควรลงนามในชุดเอกสาร
ประกอบการตั้งหนี้ใหครบถวน

แนวทางแกไข
ปจจุบัน PCD ได
ดําเนินการแกไขประเด็น
ดังกลาวเรียบรอยแลว

วงจรรายได

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายได โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ฝายงานขายและประสานงานลูกคา ซึ่งครอบคลุม
เรื่องนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานการขาย และการบริหารงานขาย อันไดแก การกําหนดราคาสินคาที่เปนมาตรฐาน การ
บันทึกขอมูลลูกคา การเปดบัญชีลูกคา และโครงสรางการกําหนดรหัสลูกคา ฯลฯ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบบางประเด็น
เอกสารประกอบแฟมลูกคาไมครบถวน
เชน
ขอมูลรหัสลูกคาในเครือในประเทศบางรายไมเปนตามแนวทางที่กําหนด
รายละเอียดที่อยูในระบบ SAP ไมถูกตองตรงกับเอกสาร เปนตน แตอยางไรก็ตาม ปจจุบัน PCD ไดดําเนินการแกไขประเด็น
ดังกลาวเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในจึงไดใหความเห็นวา PCD มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวที่เหมาะสม
สําหรับสวนที่ 2 การบันทึกลูกหนี้ ติดตามหนี้ และการรับชําระหนี้ของฝายบัญชี-การเงินรับ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการตรวจสอบ
วงเงินเครดิตลูกคา การจัดทําใบกํากับภาษีและชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้ การจัดทํารายงานภาษีขาย การจัดทําชุดใบสําคัญ
รับ และการตัดชําระลูกหนี้ การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้และการติดตามหนี้
คางชําระ โดยผูตรวจสอบภายในไมพบประเด็นสําคัญที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
4.

การบริหารงานคลังสินคา

P&L ไดทําการตรวจระบบงานการบริหารงานคลังสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดทําระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทํา
รายงานการควบคุมสินคาคงเหลือ การตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับสินคา และการเบิก-จายสินคาในคลังสินคา การนํา
สินคาออกจากคลัง การประเมินสภาพแวดลอมของคลังสินคา และการควบคุมทั่วไป โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบประเด็น
ดังนี้
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ขอตรวจพบ
การนําสงขอมูลสรุปสินคาที่ไม
เคลื่อนไหวจากระบบ SAP ทาง
อีเมลใหหนวยงานที่เกี่ยวของแต
ไมไดจัดเก็บอีเมลหรือพิมพ
เอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไมไดทํากรมธรรม
ประกันภัยสินคาในคลังสินคา

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงและผลกระทบ
-

- ไมไดรับเงินชดเชย กรณีที่
สินคาไดรับความเสียหายจาก
ภัยตางๆ
- ในกรณีที่สินคาเกิดความ
เสียหายและไมไดสงมอบให
ลูกคา บริษัทฯ จะมีคาใชจาย
ใหกับลูกคา เปนมูลคาเทากับ
สินคาที่เสียหาย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนการควบคุมภายในที่ดี
อีกทั้งลดความเสีย่ งภัยตางๆ
PCD ควรมีการพิมพเอกสารที่
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
คําชี้แจงจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแจงกลับถึงแนวทางใน
การดําเนินการตอเพื่อจัดเก็บเขา
แฟมไวเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ และ ควรทบทวนและ
พิจารณารอบระยะเวลาในการ
เรียกรายงานและแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหบอ ยขึ้น
เพือเปนการควบคุมภายในที่ดี
และลดความเสี่ยงจากภัยตางๆ
บริษัทควรพิจารณาเรื่องการทํา
กรมธรรมประกันภัยให
ครอบคลุมมูลคาของสินคาใน
บริษัทฯ

แนวทางแกไข
ฝายบริหารของ PCD
รับทราบและสัง่ การให
ผูจัดการแผนกคลังสินคา
ดําเนินการตามแนว
ทางแกไขตามที่ผตู รวจสอบ
ภายในเสนอมาเรียบรอย

ปจจุบันบริษัทฯ ทํา
กรมธรรมประกันภัยสินคา
แลว ซึง่ มีทุนประกัน เทากับ
81.30 ลานบาท

รายงานผลการตรวจสอบภายในของ PCF
1.

สภาพทั่วไปขององคกร

PCF มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน เหมาะสม มีการกําหนดอํานาจการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษรชัดเจน นอกจากนี้ PCF
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน และกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานไวเปน
ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน พรอมทั้งผานการลงนามอนุมัติจากผูที่มีอํานาจอยางถูกตอง
2.

วงจรรายจาย

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายจาย โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การจัดซื้อและจัดจาง (ฝายจัดซื้อ) ซึ่งครอบคลุม
เรื่องเอกสารการขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ การขึ้นทะเบียนประวัติผูขาย/เจาหนี้ ในระบบงานจัดซื้อ (SAP) การ
เปรียบเทียบราคาผูขาย การประเมินผูขายประจําป และการจัดทําทะเบียนผูขาย (Approved Vendor List) และการติดตาม
รายการสั่งซื้อคางรับ ที่เกินระยะเวลากําหนด โดยผูตรวจสอบภายในไดใหความเห็นวา PCF มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง
ดังกลาวที่เหมาะสม
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงและผลกระทบ
สําหรับสวนที่ 2 การจายชําระ
หนี้ และเงินสดยอย (ฝายบัญชีการเงินจาย) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
การตั้งหนี้ผูขาย การจายชําระ
หนี้ผูขาย การเบิกเงินและเคลียร
เงินทดรองจาย การจายชําระเงิน
ผานเงินสดยอย การควบคุม
ทะเบียนเช็คจาย และเช็คคาง
จาย การจัดทํารายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
และการจัดทํารายงานภาษีซื้อ
โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจ
พบบางประเด็นทีอ่ าจกอใหเกิด
ความเสี่ยงดังนี้ ขอตรวจพบ
PCF มีการยืมเงินทดรองจาย
- อาจทําใหเกิดความสับสนใน
จาก PCW จํานวน 2 รายการ
การจัดทําเอกสารของบริษัทที่มี
เปนเงิน 6,000 บาท เนื่องจาก
ความเกี่ยวโยงกัน
PCF มีเงินทดรองจายไม
- อาจทําใหเกิดการเคลียรเงินทด
เพียงพอ
รองจายผิดบริษัท

3.

ความเห็น/ขอเสนอแนะ

แนวทางแกไข

บริษัทควรเบิกคาใชจายหรือเงิน
ทดรองจายจากเงินสดยอยของ
บริษัทเอง ไมควรเบิกคาใชจาย
หรือเงินทดรองจายจากบริษัท
อื่น

ปจจุบนั PCF ไดจายคืน
เงินใหกับ PCW แลว และ
ฝายบริหารของทัง้ 2 บริษัท
ใหนโยบายวาตองใชเงินทด
รองจายของบริษทั ตัวเอง
โดยปจจุบัน PCF ไดขอ
อนุมัติเพิ่มวงเงินสดยอย
จากเดิม 10,000 บาท เปน
20,000 บาทแลว

วงจรรายได

P&L ไดทําการตรวจระบบงานวงจรรายได โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ฝายงานขายและประสานงานลูกคา ซึ่งครอบคลุม
เรื่องนโยบายและระเบียบปฏิบัติดานการขาย และการบริหารงานขาย อันไดแก การกําหนดราคาสินคาที่เปนมาตรฐาน การ
บันทึกขอมูลลูกคา การเปดบัญชีลูกคา และโครงสรางการกําหนดรหัสลูกคา ฯลฯ โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบบางประเด็น
เชน ขอมูลรหัสลูกคาในเครือในประเทศบางรายไมเปนตามแนวทางที่กําหนด เอกสารประกอบแฟมลูกคาไม แตอยางไรก็ตาม
ปจจุบัน PCF ไดดําเนินการแกไขประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว ผูตรวจสอบภายในจึงไดใหความเห็นวา PCF มีแนวทางการ
ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวที่เหมาะสม
สําหรับสวนที่ 2 การบันทึกลูกหนี้ ติดตามหนี้ และการรับชําระหนี้ของฝายบัญชี-การเงินรับ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการตรวจสอบ
วงเงินเครดิตลูกคา การจัดทําใบกํากับภาษีและชุดเอกสารใบสําคัญตั้งลูกหนี้ การจัดทํารายงานภาษีขาย การจัดทําชุดใบสําคัญ
รับ และการตัดชําระลูกหนี้ การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้และการติดตามหนี้
คางชําระ โดยผูตรวจสอบภายในไมพบประเด็นที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง
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4.

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การบริหารงานคลังสินคา

P&L ไดทําการตรวจระบบงานการบริหารงานคลังสินคา ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจัดทําระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทํา
รายงานการควบคุมสินคาคงเหลือ การตรวจนับสินคาคงเหลือ การรับสินคา และการเบิก-จายสินคาในคลังสินคา การนํา
สินคาออกจากคลัง การประเมินสภาพแวดลอมของคลังสินคา และการควบคุมทั่วไป โดยผูตรวจสอบภายในไดตรวจพบประเด็น
ดังนี้
ขอตรวจพบ
การนําสงขอมูลสรุปสินคาที่ไม
เคลื่อนไหวจากระบบ SAP ทาง
อีเมลใหหนวยงานที่เกี่ยวของแต
ไมไดจัดเก็บอีเมลหรือพิมพ
เอกสารดังกลาวไวเปนหลักฐาน
ในการตรวจสอบ

บริษัทฯ ไมไดทํากรมธรรม
ประกันภัยสินคาในคลังสินคา

ความเสี่ยงและผลกระทบ
-

- ไมไดรับเงินชดเชย กรณีที่
สินคาไดรับความเสียหายจาก
ภัยตางๆ
- ในกรณีที่สินคาเกิดความ
เสียหายและไมไดสงมอบให
ลูกคา บริษัทฯ จะมีคาใชจาย
ใหกับลูกคา เปนมูลคาเทากับ
สินคาที่เสียหาย

ความเห็น/ขอเสนอแนะ
เพื่อเปนการควบคุมภายในที่ดี
อีกทั้งลดความเสีย่ งภัยตางๆ
PCD ควรมีการพิมพเอกสารที่
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของและ
คําชี้แจงจากหนวยงานที่
เกี่ยวของแจงกลับถึงแนวทางใน
การดําเนินการตอเพื่อจัดเก็บเขา
แฟมไวเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบ และ ควรทบทวนและ
พิจารณารอบระยะเวลาในการ
เรียกรายงานและแจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหบอ ยขึ้น
เพือเปนการควบคุมภายในที่ดี
และลดความเสี่ยงจากภัยตางๆ
บริษัทควรพิจารณาเรื่องการทํา
กรมธรรมประกันภัยให
ครอบคลุมมูลคาของสินคาใน
บริษัทฯ

แนวทางแกไข
ฝายบริหารของ PCF
รับทราบและสัง่ การให
ผูจัดการแผนกคลังสินคา
ดําเนินการตามแนว
ทางแกไขตามที่ผตู รวจสอบ
ภายในเสนอมาเรียบรอย

ปจจุบันบริษัทฯ ทํา
กรมธรรมประกันภัยสินคา
แลว ซึง่ มีทุนประกัน เทากับ
143.52 ลานบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระเพื่อทําการตรวจระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2557
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10.3

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ขอสังเกตุของผูสอบบัญชี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“สํานักงานฯ”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ PCW PCD และ PCF สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดเสนอรายงานขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะทางการบัญชีและการควบคุมภายในดานบัญชี ตอคณะกรรมการบริษัทของทั้ง 3 บริษัท โดยสํานักงานฯ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเหมือนกันแกทั้ง 3 บริษัท โดยสามารถสรุปไดดังนี้
ขอสังเกต
1.

2.

รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
รายการกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคารไม มี
หลักฐานสนับสนุนวามีการตรวจทานโดยผูที่
เหมาะสม ซึ่ ง อาจทํ า ให บ ริ ษั ท ตรวจไม พ บ
ความผิดพลาดและการละเวนบัญชี รวมถึงไม
สามารถแกไขใหถูกตองไดทันเวลา
สินคาระหวางทาง
บริษัทไมมีนโยบายบันทึกสินคาระหวางทาง
แต บั น ทึ ก เป น สิ น ค า คงเหลื อ เมื่ อ ได รั บ สิ น ค า
แลว ซึ่งทําใหบัญชีสินคาระหวางทางและบัญชี
เจาหนี้การคาอาจแสดงมูลคาในงบการเงินไม
ถูกตอง

ระดับ
ความมีสาระสําคัญ
ปานกลาง

ปานกลาง

คําชี้แจงและการดําเนินการ

สรุปความคืบหนาของการแกไข

ปจจุบนั ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว
ฝายบริหารกําหนดใหผูจัดการแผนกการเงิน บริษัทกําหนดใหผูจัดการแผนกบัญชีและผูจัดการแผนก
ใช
และผูจัดการแผนกบัญชีทําการตรวจสอบและ การเงินตรวจทานรายการใน bank statement รวมถึง
ตรวจทานข อมู ล รวมถึ ง เอกสารสํ า คัญ ต า งๆ เอกสารประกอบตางๆ และลงนามในงบกระทบยอดทุก
ภายในแผนกเพื่อสอบทานความถูกตอง
สิ้นเดือน

ฝ า ยบริ ห ารกํ า หนดนโยบายด า นการจั ด ซื้ อ บริษัทไดตกลงเปลี่ยนเงื่อนไขการจัดซื้อในปจจุบันให
เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไข Incoterms ให ร ายการ เปนแบบผูขายรับผิดชอบสินคาจนถึงทาเรือประเทศไทย
ทั้งหมดเปนเงื่อนไขสงถึงทาเรือประเทศไทย ซึ่งไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
เชน CIF, C&F, DDU, DDP เปนตน เพื่อให
สินคาถึงเมืองไทยใหเรียบรอยกอนเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง
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ขอสังเกต
3.

การคํานวณตนทุนสินคา
บริ ษั ท มี ก ารคํ า นวณต น ทุ น สิ น ค า โดยวิ ธี
Standard Cost แตมีการปน Cost Variance
เพี ย งป ล ะ 2 ครั้ ง ซึ่ ง อาจทํ า ให บั ญ ชี สิ น ค า
คงเหลื อ และบั ญ ชี ต น ทุ น ขายแสดงมู ล ค า ไม
ถูกตอง

4.

บริ ษั ท บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนรวมอยู ใ น
บัญชีอาคาร และอุปกรณ
บริ ษั ท บั น ทึ ก ลิ ข สิ ท ธิ์ ซ อฟต แ วร ไ ว ใ นหมวด
เครื่องใชสํานักงาน ซึ่งทําใหงบการเงินแสดง
การจัดประเภทสินทรัพยไมมีตัวตนไมถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ระดับ
ความมีสาระสําคัญ
ปานกลาง

ต่ํา

คําชี้แจงและการดําเนินการ

สรุปความคืบหนาของการแกไข

ฝายบริหารชี้แจงวาเนื่องจากรายการสินคามี
จํานวนมาก การตรวจสอบตนทุนจะตองมีการ
อนุมัติและการตรวจทานอยางละเอียด การทํา
การเปลี่ยนแปลงบอยๆไมสามารถทําไดจาก
สภาพความเป น จริ ง จึ ง มี ค วามเห็ น ว า ทํ า 6
เดื อ นครั้ ง ก็ น า จะเพี ย งพอ นอกจากนี้ ส ว น
ใหญคาผลิตชิ้นงานจะคงที่ เนื่องจากมีการตก
ลงราคาซื้อขายลวงหนากับทางผูขายไวแลว
เปนสวนมาก อยางไรก็ตามถาสินคาตัวไหนมี
กําไรต่ํา หรือขาดทุนก็สมควรอยูในรายการที่
ต อ งติ ด ตามและปรั บ ต น ทุ น ถี่ ขึ้ น มากกว า 2
ครั้งตอป

บริษัทยืนยันวาการปน cost variance เขาสินคา
คงเหลือปลายงวดและการปรับปรุง standard cost ป
ละ 2 ครั้งมีความเหมาะสม รวมทั้งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการทํางานมากที่สุดแลว อยางไรก็ตาม
หากบริ ษั ท พบว า มี สิ น ค า ที่ ร าคาต น ทุ น เปลี่ ย นแปลง
อยางมีสาระสําคัญหรือมีกําไรต่ําหรือขาดทุนผิดปกติก็
จะนําสินคานั้นๆ มาพิจารณาเปนพิเศษ โดยบริษัท
กํ า หนดให ผู จั ด การฝ า ยบั ญ ชี เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบการ
ติดตามการคํานวณตนทุนสินคา การปน cost variance
เขาสินคาคงแหลือปลายงวดและการปรับปรุง standard
cost ทุกสิ้นไตรมาส

ฝ า ยบริ ห ารกํ า หนดให แ ก ไ ขให ต รงตาม บริษัทกําหนดใหมี account code ของคาลิขสิทธ
มาตรฐานการบัญชี
ซอฟตแวรแยกตางหาก และจัดประเภทเปนสินทรัพยไม
มีตัวตนถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี
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ปจจุบนั ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว
จากการสอบทานพบวาใน
ชวงเวลา 6 เดือนตนทุนของ
สินคาคงเหลือสวนใหญจะ
เปลี่ยนแปลงไมมากซึ่งสอดคลอง
กับเหตุผลทีบ่ ริษัทชี้แจง และไมมี
ความแตกตางระหวาง standard
cost กับ actual cost ที่ตองปน
เขาสินคาคงเหลืออยางมี
สาระคัญ อยางไรก็ตาม เมื่อ
บริษัทพบสินคาที่มีราคาตนทุน
เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ
บริษัทก็ดําเนินการปรับ
standard cost ใหมใหเหมาะสม
ทันที
ใช
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ขอสังเกต
5.

6.

การบันทึกบัญชีคาใชจายคางจาย
บริษัทไมไดตั้งคาใชจายคางจายบางรายการ
เชน คาไฟฟาคางจาย คาสาธารณูปโภคคาง
จาย แตจะบันทึกเมื่อไดรับใบแจงหนี้ ซึ่งทําให
ค า ใช จ า ยบางรายการอาจบั น ทึ ก ผิ ด รอบ
ระยะเวลาบัญชี
รายการระหวางกันกับบริษัทในเครือไมตรงกัน
ลูกหนี้และเจาหนี้กับบริษัทในเครือบางรายการ
มียอดคงเหลือไมตรงกัน เนื่องจากผูขายบันทึก
ลูกหนี้เมื่อออกใบแจงหนี้ แตผูซื้อบันทึกเจาหนี้
เมื่ อ ใบแจ ง หนี้ ม าถึ ง ฝ า ยบั ญ ชี ทํ า ให บั ญ ชี
เจ า หนี้ แ ละบั ญ ชี ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท ในเครื อ มี ย อด
คงเหลือไมตรงกันสงผลกระทบตอการจัดทํา
งบการเงินรวมในอนาคต

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ระดับ
ความมีสาระสําคัญ
สูง

ปานกลาง

คําชี้แจงและการดําเนินการ

สรุปความคืบหนาของการแกไข

ปจจุบนั ดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะเรียบรอยแลว
ฝ า ยบริ ห ารกํ า หนดให แ ก ไ ขให ต รงตาม บริษัทมีการตั้งประมาณการคาใชจายคางจายที่ยังไมได
ใช
มาตรฐานการบัญชี
รับใบแจงหนี้ ณ วันสิ้นงวดโดยพยายามติดตามให
เจาหนี้ทําการวางบิลใหแลวเสร็จกอนการปดบัญชีหรือ
ประมาณจากคาใชจายประเภทเดียวกันของเดือนกอน
หนา
ฝายบริหารใหดําเนินการหารือและทําการปรับ บริษัทจัดใหมีการสงหนังสือยืนยันยอดระหวางกันทุกสิ้น
ระบบ SAP ใหขอมุลทางบัญชีทําการแจง เดือน โดยฝายบัญชีแตละบริษัทจะทําการหาสาเหตุและ
ยอดขายระหวางกันผานระบบ EDI เพื่อทําให ปรับปรุงรายการทันทีเมื่อพบความแตกตาง
ขอมูลสามารถลงบันทึกเปนบัญชีพักการรับรู
รายการค าไว ก อ นล ว งหน า หลั ง จากนั้น เมื่ อ
ทางแผนกคลังสินคาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
กั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพทํ า การรั บ สิ น ค า
เสร็จเรียบรอยก็ใหระบบ SAP ทําการตั้งหนี้
ระหวางกันไดอัตโนมัติ เพื่อใหรายการลูกหนี้
และเจ า หนี้ กั บ บริ ษั ท ในเครื อ มี ย อดคงเหลื อ
ตรงกัน
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