บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

10. การควบคุมภายใน
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะชวยใหการดําเนินงานของ
บริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบจํานวน 3
ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร ซึ่งสรุปได
วา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเพียงพอแลว (รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน แสดงอยูในเอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ คณะกรรมการไดสงเสริมและสนับสนุนใหฝายบริหาร
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผูตรวจสอบภายใน
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทไดวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก (Outsource) ไดแก บริษัท
เอส พี ออดิท จํากัด (“ผูตรวจสอบภายใน”) ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งผูตรวจสอบภายในไดเขา
ปฏิบัติงานประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องตนของบริษัท โดยมีวัตถุประสงคการตรวจสอบเพื่อประเมินในเบื้องตนวา
บริ ษั ท ได จั ด ให มี ส ภาพแวดล อ มการควบคุ ม ที่ ดี มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลครบตาม
องคประกอบของการควบคุมภายในของ COSO และไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมทั้งกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของ
เพื่อใหแนใจในระดับสมเหตุสมผลตอการประเมินในเบื้องตนวาบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดขึ้น และ
เพื่อนําเสนอรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ใหขอสังเกตเกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน พรอมทั้ง
ขอเสนอหรือคําแนะนําในการปรับปรุงจุดออนที่ไดพบจากการกระบวนการสัมภาษณ สอบทานสังเกตการณ และการสอบ
ทานรายการ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ไดมีการนําเสนอรายงาน
สํารวจระบบควบคุมภายในเบื้องตนของบริษัท และรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ที่จัดทําโดยผู
ตรวจสอบภายใน ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การควบคุมภายในของระบบขาย ลูกหนี้และการรับชําระเงิน การจัดซื้อ
เจาหนี้ การจายเงินและเงินสดยอย ระบบตนทุนและสินคาคงเหลือ ระบบสินทรัพยถาวรและทรัพยสินไมมีตัวตน และระบบ
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบขอสังเกต ขอเสนอแนะ และผลการติดตาม และเห็นวาไมมีประเด็น
ขอบกพรองในระบบควบคุมภายในอยางมีสาระสําคัญ โดยฝายบริหารไดดําเนินการปรับปรุงแกไขประเด็นสวนใหญเปนที่
เรียบรอยแลว
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดรับทราบรายงานผล
การประเมินระบบควบคุมภายในสําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2556 ที่จัดทําโดยผูตรวจสอบภายใน ตามรายงานฉบับลงวันที่
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6 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งไดตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบจัดทําประมาณการ รวมทั้งไดติดตามประเด็นตาม
รายงานสํารวจระบบควบคุมภายในเบื้องตน สรุปไดดังนี้
ขอบเขตการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบที่สําคัญ

1. การตรวจสอบภายในระบบการควบคุมคุณภาพ

บริษัทไดจัดวางมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอยางเปน
2. การตรวจสอบภายในระบบการจั ด ทํ า ประมาณการ ระบบ และที ม งานตรวจสอบภายในประเมิ น ว า มี ค วาม
น า เชื่ อ ถื อ พอสมควรว า มาตรการที่ บ ริ ษั ท จั ด วางและได
ยอดขาย
ดําเนินการไปแลวนั้นจะชวยใหบริษัทสามารถปองกันความ
เสี่ยงที่ระบุไวไดอยางมีประสิทธิผล
3. การติดตามประเด็นจากการสํารวจระบบควบคุมภายใน บริษัทไดดําเนินการแกไขตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ
เบื้องตน (ยกมาจากรายงานฉบับลงวันที่ 5 มิถุนายน ได เ กื อ บทั้ ง หมด คงเหลื อ เพี ย งประเด็ น ที่ ต อ งใช เ วลา
ดําเนินการ ซึ่งไดแก การกําหนดนโยบายการทบทวนสิทธิใน
2556)
การเขาระบบสารสนเทศในบางระบบงานที่ยังคงอยูระหวาง
ดําเนินการ
(รายละเอียดสรุปไวในตารางขอ 10.1 )

สรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะดานบัญชีตามความเห็นของผูสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ไดมีหนังสือถึงบริษัทเพื่อสรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะดานบัญชี จากการเขาดําเนินจการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยไดจัดทํารายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะดานบัญชี (Management Letter) ตาม
รายงานฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2556 ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญและบริษัทไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี
แลว
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10.1 การติดตามประเด็นจากการสํารวจระบบควบคุมภายในเบื้องตน
ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
1. ระบบการขาย ลูกหนี้ และการรับชําระเงิน
1.1) การควบคุมใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีที่ยังไมไดใช
ขอสังเกต
1. แบบฟอรม “ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี” ไมมีการพิมพหมายเลขลวงหนาจากโรงพิมพ ทําใหยากตอการควบคุม
ความครบถวนของเอกสารแบบฟอรมที่ยังไมไดใชงาน เนื่องจากแบบฟอรมเกายังใชไมหมด
2. การทําทะเบียนบันทึกการเคลื่อนไหวของจํานวนใบกํากับภาษี ไมมีชองระบุหมายเลขเอกสารที่มีอยู - เบิกใช คงเหลือ และทํารวมกันในทะเบียนเดียวไมไดจัดทําแยกตามประเภทเอกสาร คือ “ใบสงสินคา/ใบกํากับภาษี” และ
“ใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งหลังจากใชเลขจากโรงพิมพแลว จะตองเรียงเลขแยกกัน
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรใชเอกสารที่พิมพหมายเลขลวงหนาจากโรงพิมพ ทําสมุดคุมตามหมายเลขเอกสารและแยกประเภทเอกสาร
พรอมมอบหมายใหมีผูตรวจสอบการเรียงเลขที่ในสมุดทะเบียนคุมเปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจวาเอกสารถูกใชเพื่อกิจการ
ของบริษัทไมมีการสูญหายและเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ
2. ระบบจัดซื้อ เจาหนี้ การจายเงิน และเงินสดยอย
2.1) แฟมขอมูลขอเปดหนาบัญชีของผูขายมีเอกสารไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน
ขอสังเกต
จากการสุมตรวจแฟมขอมูลเอกสารขอเปดหนาบัญชีผูขาย พบขอสังเกตตางๆ ไดแก ขอมูลผูขายบางรายมีเอกสารสําคัญ
ไมครบถวน(อาทิ สําเนาหนังสือรับรอง สําเนา ภพ.20) ใชแบบฟอรมใบขอเปดหนาบัญชีหลายแบบ (ไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน) แบบฟอรมใบขอเปดหนาบัญชีระบุขอมูลไมครอบคลุมเพียงพอ และแฟมเปดหนาบัญชีมีขอมูลผูขายไม
ครบถวน
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงแฟมเอกสารขอมูลขอเปดหนาบัญชีของผูขายใหเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมถึงจัดเก็บไวใหครบถวน
แยกเปนหมวดหมู เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ สะดวกในการนํามาใชงานและงายตอการตรวจสอบ
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ความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน
สําหรับไตรมาสที่ 3 ป 2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

บริษัทมีการจัดพิมพแบบฟอรมใหมซึ่งมีการใหเลขที่ลวงหนาแลว
การจัดทําทะเบียนมีการแยกประเภทของเอกสารแลว และมีการระบุ
จํานวนกลองของการเบิกใชเปนที่เรียบรอย (โดยปกติมีการเบิกไปทั้ง
กลอง และในกลองมีการเรียงเลขที่เปนอนุกรมแบบเดียวกันเนื่องจาก
เปนกระดาษตอเนื่องไมใชแบบเปนเลมจึงไมมีเลขที่เลม)

มีการจัดทํา “แบบฟอรมคัดเลือกผูขายรายใหม/เปดหนาบัญชีรายใหม”
เพื่อนํามาใชเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 18 กันยายน
2556 และจากการสุมแบบฟอรมเปดหนาบัญชีดังกลาวกับเอกสารแนบ
พบวามีเอกสารแนบครบถวน
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
2.2) ทะเบียนรายชื่อผูขายที่ไดรับอนุมัติ และขอมูลรายละเอียดผูขายในระบบ SAP อาจไมเปนปจจุบัน
ขอสังเกต
จากการสอบทานทะเบียนรายชื่อผูขายที่ไดรับอนุมัติ กับขอมูลรายละเอียดผูขายจากระบบ SAP และเอกสารในแฟมเปด
หนาบัญชีพบวา ผูขายบางรายมีเอกสารในแฟมเปดหนาบัญชี แตไมมีรายชื่อผูขายในระบบ SAP หรือผูขายบางรายมีชื่อ
ในทะเบียนผูขายที่ไดรับอนุมัติ แตไมมีรายชื่อผูขายในระบบ SAP
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงทะเบียนผูขายที่ไดรับอนุมัติ และขอมูลในระบบ SAP ใหถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ
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มีการปรับปรุงการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูขายโดยจัดทําทะเบียนรายชื่อ
ผูขายที่ไดรับอนุมัติ เฉพาะผูขายสินคาประเภทวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ,
จัดทําทะเบียนรายชื่อผูขายทั้งหมดซึ่งขอมูลตรงกับขอมูลในระบบ SAP
โดยจะ Update ขอมูลทุก 1 ป ถาผูขายรายใดไมมีรายการเคลื่อนไหว
ภายใน 1 ป ฝายจัดซื้อจะจัดทํารายชื่อผูขายที่ไมเคลื่อนไหว และ Block
ไมใหมีการใชงานในระบบ SAP ถาจะเริ่มใชใหมตองเขากระบวนการ
คัดเลือกผูขายรายใหมตามระบบ

3. ระบบตนทุนและสินคาคงเหลือ
3.1) ขอสังเกตจากการเขาสังเกตการณตรวจนับสินคาคงเหลือ
1. มีการจัดทําปายบงชี้ พิ้นที่คลังสินคาดังกลาวเรียบรอยแลว
ขอสังเกต
จากการเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือพบขอสังเกตตางๆ ไดแก พื้นที่คลังสินคาบางพื้นที่ยังไมระบุปาย 2. มีการปรับปรุงกระบวนการรับคืนสินคาเพื่อแกปญหาดังกลาวแลว
บงชี้ สินคาบางรายการมีของจริงแตไมมียอดคงเหลือตามบัญชี (เนื่องจากเปนสินคาที่รับคืนมาจากลูกคาแตยังไมได
จัดทําเอกสารรับเขา Stock) สินคาบางรายการเพิ่งไดรับคืนมาจากลูกคา แตเปนสินคาที่หมดอายุ (บริษัทรับทราบแลวและ
ยอมรับความเสี่ยงสําหรับรายการนี้ เนื่องจากเปนสินคาที่รับคืนมาจากลูกคาที่มีอํานาจตอรองสูง)
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝายคลังสินคา เพื่อใหแนใจวาการตรวจนับสินคามีความถูกตอง แมนยําและ
กระบวนการตรวจนับสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินคาเกา
ลาสมัย เสื่อมสภาพ และสินคาที่ไมอยูกรรมสิทธิ์ของกิจการ
3.2) บริษัทยังไมมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลตางของตนทุนมาตรฐานกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง
ขอสังเกต
บริษัทใชระบบตนทุนมาตรฐาน แตที่ผานมาบริษัทยังไมมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลตางของตนทุนมาตรฐานกับ มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลตางของตนทุนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนําเสนอตอ
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ขอสังเกต / ขอเสนอแนะ
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ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงนําเสนอตอผูบริหาร
ขอเสนอแนะ
บริษัทควรจัดทําและนําเสนอรายงานวิเคราะหผลตางของตนทุนมาตรฐานกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงตอผูบริหารอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุมตนทุนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
4. ระบบสารสนเทศ
4.1) การบริหารจัดการดานสิทธิในการใชงาน
ขอสังเกต
บริษัทมีการกําหนดสิทธิในการใชงานระบบคอมพิวเตอรตามความจําเปนในการใชงาน แตไมไดมีนโยบายในการสอบ
ทานสิทธิการใชงานอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะ
ควรมีนโยบายในการทบทวนการใหสิทธิกับผูใชงานตางๆในการเขาใชงานระบบ โดยหนวยงาน IT รวมกับผูจัดการฝาย
ตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาสิทธิที่ใหในอดีตยังคงมีความเหมาะสม เปนไปตามหลักการของความจําเปนในการใชงาน และ
สนับสนุนการควบคุมภายในดานการแบงแยกหนาที่ รวมทั้งการรักษาความลับของขอมูล
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ผูบริหารเปนรายเดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2556

บริษัทไดกําหนดสิทธิในการเขาใชงานระบบไวตั้งแตแรก เมื่อมีการใช
งานระบบ SAP และเมื่อมีคําแนะนําจากทีมงานตรวจสอบภายในและ IT
Auditor ของผูสอบบัญชี บริษัทจึงไดมีการจัดทํานโยบายเพื่อใหมีการ
ทบทวนสิทธิอยางสม่ําเสมอ และไดมีการดําเนินการแกไขสิทธิในการใช
งานตามคําแนะนําของทีม IT Auditor ในระบบการทํางานหลักๆ ไดแก
ระบบซื้อ-ขาย ระบบการรับของ เปนตน อยางไรก็ตาม การปรับปรุงแกไข
สิทธิไดทําเสร็จในบางสวนแลว สวนที่เหลือยังคงอยูในระหวางดําเนินการ
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10.2 สรุปขอสังเกตและขอเสนอแนะดานบัญชีตาม Management Letter ของผูสอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2556 จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555
ขอสังเกตจากการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ ริหาร /
ความคืบหนาของการปรับปรุงของบริษัท
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556

1. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ขอสังเกต
รายงานภาระผูกพันประจําป 2555 มียอดต่ําไป เนื่องจากไมไดรวมบัญชีเงินฝากประจํา ‐ บริษัทควรตรวจสอบรายละเอียดและยอดคงเหลือของ ‐ บริษัทไดดําเนินการตามขอเสนอแนะเรียบรอย
จํานวน 26,000 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทไดจัดทํารายงานภาระผูกพันใหม และแสดง
บัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารที่ มี ภ าระผู ก พั น อยา งสม่ํ า เสมอ
แลว
รายการเปดเผยในงบการเงินป 2555 อยางเหมาะสมแลว
และเปดเผยใหถูกตองและครบถวนในงบการเงิน
ผลกระทบ
บริษัทอาจเปดเผยภาระผูกพันในงบการเงินไมครบถวน
2. ตรวจนับสินคาคงเหลือประจําป
ขอสังเกต
จากการเขาสังเกตการณการตรวจนับสินคาคงเหลือสิ้นป 2555 พบวา วัตถุดิบที่โรงงาน ‐ บริษัทควรติดบารโคดสินคาทุกรายการ รวมทั้งควรมี ‐ บริษัทไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว และมี
คลอง 13 มีบางรายการไมไดติดบารโคด และ/หรือ ติดบารโคดแตไมถูกตอง นอกจากนี้
การตรวจสอบความถูกตองกอนการเริ่มตรวจนับสินคา
การทดสอบการตรวจนั บ สิ น ค า ในเดื อ น
การจัดเรียงสินคาคงเหลือไมไดอยูในพื้นที่ที่ถูกตอง ทําใหยากในการตรวจนับสินคา
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ความสั บ สนและผิ ด พลาดในการ
สิงหาคม 2556
คงเหลือ อยางไรก็ตาม บริษัทไดสอบทานการตรวจนับอีกครั้งและพบวาสินคาคงเหลือ
ตรวจนับสินคา
ไดถูกตรวจนับครบถวน
ผลกระทบ
บริ ษัท ตอ งใชร ะยะเวลาเกิ น กวา ที่กํ าหนดไว เพื่ อ ตรวจสอบความมี อยู จริ งของสิน ค า
คงเหลือ
3. การจัดทํางบการเงินรวม
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับป 2555 พบวา บริษัทยอยในตางประเทศแหง ‐ บริษัทควรจัดใหมีนโยบายการสงรายงานทางการเงินใน ‐ บริษัทดําเนินการแกไขตามคําแนะนําเรียบรอย
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ขอสังเกตจากการตรวจสอบ

ขอเสนอแนะ

ความเห็นของผูบ ริหาร /
ความคืบหนาของการปรับปรุงของบริษัท
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556
แล ว โดยเริ่ ม ใช สํ า หรั บ การจั ด ทํ า รายงาน
ทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2556

กลุมบริษัทอยางเปนทางการ และตองติดตอผูสอบบัญชี
หนึ่งสงขอมูลทางการเงินใหบริษัทลาชา และกระบวนการยืนยันรายการและยอดคงเหลือ
ของบริ ษั ท ย อ ยที่ เ กี่ ย วข อ งให เ ข า ใจถึ ง รายการและ
ระหวางกันในกลุมบริษัทไมไดจัดทําอยางเปนระบบ นอกเหนือจากนี้ บริษัทยอยดังกลาว
หมายกําหนดการที่สําคัญ นอกจากนี้ บริษัทควรมีการ
พิจารณาไมบันทึกผลกระทบจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน เนื่องจากมูลคาไม
กําหนดระยะเวลาในการจัดสงรายการระหวางกันอยาง
เปนสาระสําคัญ อยางไรก็ตาม ผลตางดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม
ผลกระทบ
ชัดเจน
ขอมูลที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมอาจไมถูกตอง และอาจทําใหการจัดทํางบการเงินไม
แลวเสร็จตามกําหนด
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พบวา บริษัท ‐ บริ ษัท ควรมี การพิ จารณาการทํ าประกัน ภัยทรั พย สิ น ‐ ทางหนวยงานที่รับผิดชอบรับทราบขอสังเกต
มีวงเงินประกันภัยเปนจํานวน 367.59 ลานบาท ซึ่งไมครอบคลุมมูลคาสุทธิของที่ดิน
ของกิจการใหมีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลคาสุทธิ
ดังกลาวและไดดําเนินการเพิ่มวงเงินประกันภัย
อาคารและอุปกรณซึ่งมีมูลคา 585.37 ลานบาท
ของทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณอยูเสมอ เพื่อปองกันความ
ใหครอบคลุมมูลคาสุทธิของที่ดิน อาคารและ
ผลกระทบ
เสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต
อุปกรณของบริษัทแลวในเดือน กันยายน 2556
บริ ษั ท อาจเกิ ด ความเสี ย หายจากการที่ สิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ไม มี ก ารคุ ม ครองการ
ประกันภัย หากเกิดเหตุการณที่กระทบกับสินทรัพยนั้น เชน เกิดเพลิงไหม หรือเกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ
5. การจัดประเภทรายการ
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2555 พบวา บริษัท ‐ บริษัทควรปรับปรุงรายการจัดประเภทบัญชีใหถูกตอง ‐ บริษัทรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว และได
บันทึกคาใชจายผลประโยชนพนักงานของพนักงานที่เกี่ยวของกับการขายและบริหาร
ตามมาตรฐานการบัญชี
ดําเนินการใหการทํารายงานทางการเงินถูกตอง
รวมไว ใ นบั ญ ชี เ ดี ย วกั น เป น จํ า นวนเงิ น รวม 105.3 ล า นบาท ซี่ ง แบ ง เป น ค า ใช จ า ย
ตั้งแตไตรมาสที่ 2/2556
ผลประโยชน พ นั ก งานที่ เ กี่ ย วกั บ การขาย จํ า นวนเงิ น 27.8 ล า นบาท และค า ใช จ า ย
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ผลประโยชนพนักงานที่เกี่ยวกับการบริหาร จํานวนเงิน 77.5 ลานบาท
นอกจากนี้ พบวา บริษัทบันทึกคาใชจายสวนลดตามปริมาณซื้อไวในบัญชีคาใชจายขาย
และบริหารเปนจํานวนเงินรวม 39.7 ลานบาท ซึ่งตามมาตรฐานการบั ญชีฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2552) กิจการตองบันทึกคาใชจายดังกลาวสุทธิจากรายได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดจัดประเภทรายการดังกลาวใหถูกตองแลวในงบการเงินป 2555
ผลกระทบ
การแสดงรายการในงบการเงินอาจไมถูกตอง
6. การบันทึกรายไดจากการขายสินคาคงเหลือ - ในประเทศและตางประเทศ
ขอสังเกต
จากการตรวจสอบบัญชีรายไดจากการขายสินคาคงเหลือ - ในประเทศและตางประเทศ ‐ บริษัทควรกําหนดนโยบายการรับรูรายไดที่ชัดเจนและ ‐ บริษัทรับทราบขอเสนอแนะดังกลาว และได
และลูกหนี้การคา พบวา บริษัทบันทึกขายสินคาตามวันที่ในใบกํากับสินคา โดยไมได
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การรับรูรายได ที่
ดํ า เนิ น การสอบทานและทํ า การปรั บ ปรุ ง
พิจารณาเงื่อนไขการสงสินคา เชน FOB หรือ CIF ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
กํ า หนดให รั บ รู ร ายได เมื่ อ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
รายการดังกลาวทุกสิ้นงวดบัญชี เพื่อใหการทํา
บัญชี เรื่อง การรับรูรายได
ความเสี่ยงใหแกผูซื้อแลว
รายงานทางการเงินมีความถูกตอง
ผลกระทบ
บัญชีรายไดจากการขายสินคาคงเหลือ - ในประเทศและตางประเทศ และลูกหนี้การคาไม
ถูกตอง
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