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10. การควบคุมภายใน
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี เนื่องจำกจะช่วยให้กำรดำเนินงำนของ
บริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมี คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3
ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในโดยกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร ซึ่งสรุปได้
ว่ำ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำม
เสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบติดตำม คณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
อย่ำงเพียงพอแล้ว (รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน แสดงอยู่ในเอกสำรแนบ 3 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ำยบริหำร
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพของระบบควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
สรุปผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท
เอส พี ออดิท จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภำยใน”) ให้ทำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำ
ปฏิบัติงำนประเมินระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบเพื่อประเมินในเบื้องต้นว่ำ
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ส ภำพแวดล้ อ มกำรควบคุ ม ที่ ดี มี ร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ เ หมำะสมและมี ประสิ ท ธิ ผ ลครบตำม
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในของ COSO และได้ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ นโยบำย รวมทั้งกฎหมำยสำคัญที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แน่ใจในระดับสมเหตุสมผลต่อกำรประเมินในเบื้องต้นว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีจ่ ดั ขึน้ และ
เพื่อนำเสนอรำยงำนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดอ่อนของกำรควบคุมภำยใน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอหรือคำแนะนำในกำรปรับปรุงจุดอ่อนที่ได้พบจำกกำรกระบวนกำรสัมภำษณ์ สอบทำนสังเกตกำรณ์ และกำรสอบ
ทำนรำยกำร
ทั้งนี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2556 ได้มีกำรนำเสนอรำยงำน
สำรวจระบบควบคุมภำยในเบื้องต้นของบริษัท และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน ที่จัดทำโดย ผู้
ตรวจสอบภำยใน ได้แก่ สภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรควบคุมภำยในของระบบขำย ลูกหนี้และกำรรับชำระเงิน กำรจัดซื้อ
เจ้ำหนี้ กำรจ่ำยเงินและเงินสดย่อย ระบบต้นทุนและสินค้ำคงเหลือ ระบบสินทรัพย์ถำวรและทรัพย์สินไม่มีตัวตน และระบบ
สำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และผลกำรติดตำม และเห็นว่ำไม่มีประเด็น
ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภำยในอย่ำงมีสำระสำคัญ โดยฝ่ำยบริหำรได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นส่วนใหญ่เป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 ได้รับทรำบรำยงำนผลกำรประเมิน
ระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 3 ปี 2556 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกำยน
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2556 ซึ่งได้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพ และระบบจัดทำประมำณกำร รวมทั้งได้ติดตำมประเด็นตำมรำยงำนสำรวจ
ระบบควบคุมภำยในเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้
ขอบเขตกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจสอบที่สำคัญ

1. กำรตรวจสอบภำยในระบบกำรควบคุ ม บริษัทได้จัดวำงมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ และ
คุณภำพ
ทีมงำนตรวจสอบภำยในประเมิ นว่ ำมี ควำมน่ำเชื่อ ถือ พอสมควรว่ ำ
2. กำรตรวจสอบภำยในระบบกำรจัดทำประมำณ มำตรกำรที่บริษัทจัดวำงและได้ดำเนินกำรไปแล้วนั้นจะช่วยให้บริษัท
สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
กำรยอดขำย
3. กำรติ ด ตำมประเด็ น จำกกำรส ำรวจระบบ บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไขตำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในเสนอแนะได้เกือบ
ควบคุมภำยในเบื้องต้น (ยกมำจำกรำยงำนฉบับ ทั้งหมด คงเหลือเพียงประเด็นที่ต้องใช้เวลำดำเนินกำร ซึ่งได้แก่ กำร
ลงวันที่ 5 มิถุนำยน 2556)
กำหนดนโยบำยกำรทบทวนสิทธิในกำรเข้ำระบบสำรสนเทศในบำง
ระบบงำนที่ยังคงอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
(รายละเอียดสรุปไว้ในตารางข้อ 10.1 )
นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้ง ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้รับทรำบรำยงำนผล
กำรประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 4 ปี 2556 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่
21 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมคุณภำพ และระบบจัดทำประมำณกำร รวมทั้งได้ติดตำมประเด็นตำม
รำยงำนสำรวจระบบควบคุมภำยในเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้
ขอบเขตกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจสอบที่สำคัญ

1. กำรติ ด ตำมประเด็ น จำกกำรส ำรวจระบบ ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำร
ควบคุมภำยในเบื้องต้น (ยกมำจำกรำยงำนฉบับ ก ำหนดสิ ท ธิ ใ นระบบหลั ก ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรน ำเสนอรำยงำน
ลง วั น ที่ 5 มิ ถุ น ำยน 2 5 5 6 แ ละ วั น ที่ 6 ทำงกำรเงินหรืองบกำรเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พฤศจิกำยน 2556)
2. กำรตรวจสอบภำยในระบบกำรปฏิ บั ติ ต ำม บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ ำ งดี แ ละน่ ำ พอใจ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
สำหรับกำรทำงำนประจำวันตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่ได้นำ
โครงกำรนี้ ม ำบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งบู ร ณำกำร โดยยั ง ไม่ มี ผู้ ดู แ ล
ประสำนงำนที่เป็นศูนย์กลำง ทำให้บำงฝ่ำยยังไม่ได้จัดทำอย่ำงเป็น
ระบบ บำงฝ่ ำ ยมี ก ำรจั ด ท ำอย่ ำ งเป็ น ระบบแต่ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นตำม
ข้อ กำหนดในกฎหมำย หรื อ มี คู่มื อ ไม่ค รบถ้วน แต่ ล ะฝ่ำยจั ดท ำใน
รูปแบบที่แตกต่ำงกัน และไม่มีกำรสอบทำนควำมครบถ้วนถูกต้องของ
คู่มือหลังจำกจัดทำแล้วและสอบทำนกำรสื่อสำรให้นำไปปฏิบัติจริง
3. กำรตรวจสอบภำยในเรื่องมำตรกำรในกำรลด บริษัทกำหนดมำตรกำรหลักไว้คือกำรจัดตั้งโครงกำรลดต้นทุน /เพิ่ม
ต้นทุนผลิตสินค้ำ
ประสิทธิภำพงำน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรที่กำหนดไว้
และมี กำรรำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ อ ย่ำงสม่ ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำม บำง
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ขอบเขตกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจสอบที่สำคัญ
โครงกำรยั ง ไม่ มี ก ำรจั ด ท ำระเบี ย บขั้ น ตอนกำรปฏิ บั ติ ง ำนไว้ อ ย่ ำ ง
ชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 ได้รับทรำบรำยงำนผล
กำรประเมินระบบควบคุมภำยในสำหรับไตรมำสที่ 1 ปี 2557 ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภำยใน ตำมรำยงำนฉบับลงวันที่
29 เมษำยน 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบระบบกำรขำย ลูกหนี้และกำรรับชำระเงิน รวมทั้งได้ติดตำมประเด็นจำกไตรมำสที่ 4 ปี
2556 เกี่ยวกับระบบปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และมำตรกำรในกำรลดต้นทุนผลิตสินค้ำ สรุปได้ดังนี้
ขอบเขตกำรตรวจสอบ

ผลกำรตรวจสอบที่สำคัญ

1. กำรตรวจสอบภำยในระบบกำรขำย ลูกหนี้ โดยภำพรวม นโยบำยกำรควบคุมภำยในของบริษัทที่ผู้บริหำรวำงไว้ถือ
และกำรรับชำระเงิน
ได้ ว่ำมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และได้ มี กำรปฏิ บั ติ ต ำมระบบงำนที่ วำงไว้ อ ย่ ำง
สม่ ำเสมอ อย่ ำงไรก็ต ำมมี ข้ อ เสนอในกำรปรั บ ปรุ ง หรื อ เพิ่ ม เติ ม กำร
ควบคุมภำยใน ได้แก่
1. กระบวนกำรรั บ ค ำสั่ งซื้ อ บำงส่ วนยั ง ไม่ รั ด กุม มี โ อกำสเกิด ควำม
ผิดพลำดได้ เช่น กำรรั บค ำสั่ งซื้อ ทำงโทรศั พท์ ยัง ไม่มี แบบฟอร์ ม
มำตรฐำนเพื่อจดบันทึกกำรสั่งซื้อ พนักงำนขำยลืมปรับปรุงใบบันทึก
กำรขำยหลังปิดกำรขำยกับลูกค้ำ เป็นต้น
2. กำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรอนุมัติรำคำไม่สะดวกในกำรค้นหำ
เพื่อกำรอ้ำงอิงตรวจสอบ เช่น จัดเรียงอกสำรตำมวันที่ ที่มีกำรแจ้ง
ปรับรำคำ โดยไม่ได้เก็บแยกตำมลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. ใบส่งสินค้ำกรณีกำรขำยในช่องทำง Modern Trade ไม่ได้มีลำยเซ็น
จริงของผู้รับสินค้ำ มีเพียงลำยเซ็นที่กดลงมำด้วยกระดำษคำร์บอน
4. กำรควบคุมใบส่งสินค้ำกรณีสินค้ำตัวอย่ำงไม่มีระเบียบควบคุมให้มี
กำรเซ็นต์รับโดยลูกค้ำให้เหมือนกับกำรขำยสินค้ำ
5. ใบเบิกสินค้ำในกรณีขำยส่งออก ที่ ลงนำมโดยผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ
และผู้อนุมัติ บำงฉบับไม่มีกำรลงวันที่ที่ลงนำมโดยบุคคลดังกล่ำว
ครบถ้วน
6. ใบเบิกสินค้ำในกรณีขำยส่งออกที่ผ่ำนกำรลงนำมตรวจสอบโดยฝ่ำย
บัญชีแล้ว บำงฉบับที่มีกำรแก้ไข ไม่ได้ส่งให้ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบและ
ลงนำมอีกครั้ง
7. ใบกำกับภำษีกรณีขำยส่งออกบำงฉบับมีเอกสำรแนบ (ใบขนสินค้ำขำ
ออก) ไม่ครบถ้วน
8. เอกสำร Invoice ในกำรส่งออกที่พิมพ์ออกมำจำกระบบมีจำนวนเงิน
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ผิดพลำด
9. ไม่ มี น โยบำยในกำรสอบทำนและปรั บ ปรุ ง สถำนะของลู กค้ ำให้
ทันสมัย และไม่แยกฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ active กับ inactive
10. ไม่มี ระเบี ยบในกำรให้ฝ่ ำยบัญ ชีส่ง หนัง สือ ยืน ยัน ยอดไปยั งลู กค้ ำ
หรือติดต่อลูกค้ำโดยตรงในกรณีค้ำงชำระนำน
11. เอกสำรใบสำคัญรับ (Receive Voucher) ไม่มีกำรลงนำมผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ
12. ใบเสร็จรับเงินไม่มีกำรลงวันที่ ที่ได้รับเงิน อีกทั้งแบบฟอร์ม ไม่ได้
ระบุให้กรอกรำยละเอียดกำรรับเงิน
13. เอกสำรใบรับบิลและเงินสดระหว่ำงแคชเชียร์และพนักงำนเก็บเงิน
ไม่มีกำรลงนำมรับเงินและตรวจสอบโดยแคชเชียร์

2. กำรติดตำมประเด็นจำกไตรมำสที่ 4 ปี 2556 1. บริษัทได้เริ่มดำเนินกำรจัดทำคู่มือตำมหมวดกฎหมำย โดยคู่มือตำม
กฎหมำยบำงส่วนยังดำเนินกำรไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะ
เรื่ อ ง ระบ บกำร ปฏิ บั ติ ต ำมกฎห มำยที่
รวบรวมข้อ มูล กฎหมำยทั้ง หมดจำกทุกหน่ วยงำนในเร็ว ๆนี้ ส่ วน
เกี่ยวข้องกับบริษัท
แผนงำนในกำรสร้ ำงระบบจั ด กำรฐำนข้อ มู ล และกฎหมำย ยั ง ไม่
สำมำรถทำได้ เนื่องจำกต้องรอให้ฝ่ำยสำรสนเทศดำเนินกำรปรับปรุง
server แล้วเสร็จก่อน ซึ่งคำดว่ำจะเป็นปลำยปี 2557
2. บริษัทได้มีกำรปรับปรุงรูปแบบของคู่มือที่แต่ละหน่วยงำนจัดทำไป
แล้วให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3. บริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆใน
คู่มือของกฎหมำยอำหำรและสรรพสำมิตเรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรเรื่องคู่มือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ครอบคลุมกฎหมำยอย่ำงครบถ้วน
และมีแนวปฏิบัติอย่ำงเพียงพอ
5. บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรเรื่ อ งปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำยภำษีอำกรให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ได้สะดวก
6. บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำเพื่อทำกำรวิเครำะห์หำรำคำตลำดของ
สิ น ค้ ำในธุ ร กิ จ แบบเดี ย วกั น และคำดว่ ำ จะแล้ วเสร็ จ ภำยในเดื อ น
มิถุ นำยน 2557 ส่วนเรื่ องบริ ษั ทให้บ ริ ษัท ในเครื อกู้เงิ น ในอัต รำ
ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ำดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทกู้ บริษัทยังไม่ได้ติดอำกรใน
สัญญำหลำยประเภทที่ลงนำมแล้ว และบริษัทยังไม่มีระเบียบกำรเบิก
ค่ำรับรองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรนั้น
บริษัทอยู่ระหว่ำงรอเริ่มดำเนินกำร
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3. กำรติดตำมประเด็นจำกไตรมำสที่ 4 ปี 2556 1. บริษัทได้เริ่มวำงแผนงำนและดำเนินกำรตำมกระบวนกำรในด้ำน
ต่ำงๆที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนแล้ว
เรื่องมำตรกำรในกำรลดต้นทุนผลิตสินค้ำ
2. บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรจั ด ท ำระเบี ย บขั้ น ตอนกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น ลำยลั กษณ์ อั กษร ซึ่ ง คำดว่ ำจะแล้ วเสร็ จ ในเดื อ น
กันยำยน 2557
3. บริษัทได้เริ่มใช้ต้นทุนมำตรฐำนมำเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริ ง โดยหำกมี ค่ ำแตกต่ ำงกัน มำกจะน ำเข้ ำหำรื อ ในที่ ป ระชุ ม
ผู้บริหำรหรือที่ประชุมระดับปฏิบัติกำร
4. บริษัท อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดจำกกำรตรวจสอบ
ใบสั่งผลิต เช่น ไม่มี กำรลงชื่อผู้ จัดทำ ผู้ต รวจสอบ ผู้ อนุมัติ ไม่ มี
หัวข้อหรือช่องกรอกข้อมูลอย่ำงชัดเจน มีรำยกำรแก้ไขใบสั่ง ผลิต
บ่อยครั้ง และกำรแก้ไขใบสั่งผลิตไม่มีกำรอนุมัติแก้ไข เป็นต้น ซึ่ง
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำสที่ 3 ปี 2557
ทั้งนี้ ประเด็นที่ยังเป็นข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในของบริษัท ในข้อ 1
กำรตรวจสอบภำยในระบบขำย ลูกหนี้ และกำรรับชำระเงิน บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ผลการตรวจสอบที่สาคัญ

การปรับปรุงโดยบริษัท

1. กระบวนกำรรับคำสั่งซื้อบำงส่วนยังไม่รัดกุม มีโอกำส 1.1 บริษัทได้เริ่มจัดทำแบบฟอร์มมำตรฐำน เพื่อให้กำรจด
เกิดควำมผิดพลำดได้ เช่น กำรรับคำสั่งซื้อทำงโทรศัพท์
บันทึกรำยกำรสินค้ำทำได้สะดวกและลดควำมผิดพลำด
ยั ง ไม่ มี แ บบฟอร์ ม มำตรฐำนเพื่ อ จดบั น ทึ ก กำรสั่ ง ซื้ อ
จำกผู้ป ฏิ บัติ ง ำน โดยได้ด ำเนิ น กำรแล้ วเสร็ จ สำหรั บ
พนักงำนขำยลืมปรับปรุงใบบันทึก กำรขำยหลังปิดกำร
รำยกำรตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป
ขำยกับลูกค้ำ เป็นต้น
1.2 บริษัทกำชับให้พนักงำนขำยตรวจสอบใบบันทึกกำรขำย
(Sale Order) และลงนำมกำกับก่อนที่จะอนุมัติกำรขำยเพื่อ
ลดโอกำสผิดพลำด โดยได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จสำหรับ
รำยกำรตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป
2. กำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรอนุมัติรำคำไม่สะดวกใน 2. บริษัท ได้ปรั บปรุง วิธีกำรจัดเก็บเอกสำรใหม่ โดยจั ดเก็บ
กำรค้นหำเพื่อกำรอ้ำงอิงตรวจสอบ เช่น จัดเรียงอกสำร
เอกสำรแยกตำมลูกค้ำ โดยได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จสำหรับ
ตำมวั น ที่ที่ มี กำรแจ้ ง ปรั บ รำคำ โดยไม่ ไ ด้เ ก็บแยกตำม
รำยกำรตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป
ลูกค้ำและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3. ใบส่งสินค้ำกรณีกำรขำยในช่องทำง Modern Trade ไม่ได้ 3. กำรขำยในช่องทำง Modern Trade ซึ่งเป็นลูกค้ำองค์กร
มีลำยเซ็นจริงของผู้รับสินค้ำ มีเพียงลำยเซ็นที่กดลงมำ
ขนำดใหญ่ มีกระบวนกำรกำรสั่งซื้อที่ใช้บังคับกับคู่ค้ำทุก
ด้วยกระดำษคำร์บอน
รำย กำรขอปรั บ กระบวนกำรดั งกล่ ำวตำมที่ผู้ ต รวจสอบ
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การปรับปรุงโดยบริษัท
ภำยในเสนอมำท ำได้ ย ำก ซึ่ ง บริ ษั ท พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ
กระบวนกำรสั่งซื้อ มีคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำเป็นเอกสำรชัดเจน
ใบส่งสินค้ำมีลำยเซ็นที่กดลงมำด้วยกระดำษคำร์บอน และ
ฝ่ ำ ยกฎห มำยมี ค วำมเ ห็ น ว่ ำเอ กสำรหลั ก ฐำนตำม
กระบวนกำรที่มีทั้งหมด สำมำรถฟ้องร้องได้ตำมกฏหมำย
แต่ อ ำจเปิ ด ช่ อ งให้ เ กิ ด ข้ อ โต้ แ ย้ ง ในทำงคดี ไ ด้ ส่ ง ผลให้
กระบวนกำรฟ้ อ งร้ อ งต้ อ งใช้ เ วลำในกำรน ำสื บ เพิ่ ม เติ ม
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแล้วควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้

4. กำรควบคุมใบส่งสินค้ำกรณีสินค้ำตัวอย่ำงไม่มีระเบียบ 4. บริษัทได้แก้ไขโดยประกำศนโยบำยกำรเบิกสินค้ำเพิ่มเติม
ควบคุมให้มีกำรเซ็นต์รับโดยลูกค้ำให้เหมือนกับกำรขำย
ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2557 โดยกำหนดให้กำรส่งสินค้ำ
สินค้ำ
ตัวอย่ำง ต้องมีลำยเซ็นของผู้รับสินค้ำพร้อมระบุวันที่ที่รับ
สินค้ำกำกับด้วยทุกครั้ง
5. ใบเบิ กสิ น ค้ำในกรณี ขำยส่ ง ออก ที่ ล งนำมโดยผู้ จั ด ท ำ 5. บริษัทได้ดำเนินกำรจัดทำนโยบำยประกำศ ณ วันที่ 20
ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุ มัติ บำงฉบับไม่มีกำรลงวันที่ที่ลง
พฤษภำคม 2557 กำหนดให้กำรลงนำมในเอกสำรสำคัญ
นำมโดยบุคคลดังกล่ำวครบถ้วน
ใดๆ ก็ตำมของบริษัทจะต้องมีกำรระบุวันที่ที่ลงนำมลงใน
เอกสำรนั้นๆ ด้วยทุกครั้ง อย่ำงเคร่งครัด
6. ใบเบิ ก สิ น ค้ ำ ในกรณี ข ำยส่ ง ออกที่ ผ่ ำ นกำรลงนำม 6. ประเด็นที่ตรวจพบเกิดจำกควำมบกพร่องของพนักงำนฝ่ำย
ตรวจสอบโดยฝ่ำยบัญชีแล้ว บำงฉบับที่มีกำรแก้ไข ไม่ได้
ขำยละเลยกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต ำมหลั กเกณฑ์ กำรท ำงำนที่
ส่งให้ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบและลงนำมอีกครั้ง
กำหนดไว้ โดยข้อผิดพลำดของสำเนำเอกสำรดัง กล่ำว ไม่
ส่งผลกระทบใดๆต่องบกำรเงิน เป็นเพียงเอกสำรควบคุม
กำรเบิกจ่ำยสินค้ำภำยในของหน่วยงำนเท่ำนั้น ทั้งนี้ บริษัท
ได้ กำชั บ ให้ พ นั ก งำนฝ่ ำ ยขำยรวบรวมสำเนำเอกสำรให้
ครบถ้วนก่อนมำทำกำรแก้ไขกับฝ่ำยบัญชี เพื่อ ให้เอกสำร
ทุกฉบับได้รับกำรแก้ไขพร้อมกัน
7. ใบกำกับภำษีกรณีขำยส่งออกบำงฉบับมีเอกสำรแนบ (ใบ 7. บริษัทได้จัดทำระเบียบในเรื่องดังกล่ำวไว้เป็นลำยลักษณ์
ขนสินค้ำขำออก) ไม่ครบถ้วน
อักษร พร้อมทั้งกำหนด Service Level Agreement ให้ฝ่ำย
ขำยติดตำมเอกสำรและจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้ฝ่ำยบัญชี
ครบถ้วนทั้งหมดภำยใน 30 วันทำกำร หลังจำกวันที่ใน
commercial invoice รวมทั้ ง ได้ อ อกประกำศเตื อ นให้
พนักงำนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้ำที่ให้ครบถ้วนตำมระเบียบ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภำคม 2557
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8. เอกสำร Invoice ในกำรส่งออกที่พิมพ์ออกมำจำกระบบมี 8. เนื่องด้วยขั้นตอนกำรทำงำนปัจจุบัน ฝ่ำยขำยจะดำเนินกำร
จำนวนเงินผิดพลำด
รั บ ค ำสั่ ง ซื้ อ จำกคู่ ค้ ำ และจั ด พิ ม พ์ Commercial Invoice
(invoice) เพื่อนำไปทำเรื่อง พิธีกำรสำหรับส่งออกล่วงหน้ำ
3 วันก่อนวันส่งสินค้ำ ซึ่งระบบ SAP มีข้อจำกัดที่ไม่
สำมำรถจัดพิมพ์ invoice ก่อนที่จะมีกำรจ่ำยสินค้ำออกได้
(Good issue: GI) ฝ่ำยบริหำรจึงได้พัฒนำโปรแกรมเฉพำะ
สำหรับจัดทำ invoice โดยใช้โปรแกรม Excel ซึ่งเป็น
invoice ฉบับที่ใช้จัดส่งให้กับลูกค้ำหลังจำกที่ฝ่ำยขำยได้รับ
แจ้งกำรชำระเงินจำกลูกค้ำครบถ้วนแล้ว (นโยบำยขำยเป็น
เงินสด) ฝ่ำยขำยจะทำกำรเปิด Sale Order ในระบบ เพื่อส่ง
คำสั่งให้คลังสินค้ำทำกำรจ่ำยสินค้ำ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
รับรู้รำยได้ หลังจำกนั้นฝ่ำยขำยจึงนำส่งเอกสำรกำรส่งออก
ทั้งชุดให้ฝ่ำยบัญชีเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ SAP กับเอกสำรประกอบทั้งหมด ซึ่งรวมถึง invoice
ที่ออกจำกโปรแกรม Excel ด้วย
ทั้ง นี้ ผู้ต รวจสอบภำยในพบว่ ำ เอกสำร invoice ที่พิ ม พ์
ออกมำจำกระบบ SAP ใบหนึ่ง แสดงจำนวนเงินเป็นยอด
หลังหักส่วนลด ในขณะที่ invoice ที่ออกโดยโปรแกรม
Excel แสดงยอดก่อนหักส่วนลด ส่วนลด และยอดหลังหัก
ส่วนลด อย่ ำงไรก็ต ำม หลั ง จำกได้ ต รวจสอบกำรบั น ทึ ก
บัญชีรับรู้รำยได้ในระบบ SAP แล้ว ไม่พบควำมผิดพลำดแต่
อย่ ำ งใด ผู้ ต รวจสอบภำยใน จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ำร
ตรวจสอบเปรี ย บเที ย บเอกสำรที่ พิ ม พ์ อ อกจำกระบบกับ
เอกสำรที่จัดทำโดยโปรแกรม Excel เพื่อให้แสดงยอดให้
ถูกต้องตรงกัน
จำกกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบเพิ่มเติมพบว่ำ invoice
ที่เปิดในระบบ SAP นั้น พนักงำนฝ่ำยขำยได้เลือก Discount
Type ผิด ซึ่งเป็น Type ที่ไม่ได้มีกำรใช้งำน จึงไม่มีกำรเขียน
โปรแกรมให้สำมำรถพิมพ์ invoice ออกมำได้อย่ำงถูกต้อง
แต่ ใ นด้ ำนกำรบั น ทึ กบั ญ ชี กำรรั บ รู้ ร ำยได้ ต่ ำงๆนั้ น มี
ควำมถูกต้องทุกประกำร
ดังนั้น บริษัทได้ออกประกำศ ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2557
กำหนดให้พนักงำนบัญชีลูกหนี้ ตรวจสอบ invoice จำก
ระบบ SAP และ invoice จำกระบบ Excel โดยให้มีกำรลง
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นำมตรวจสอบเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกฉบับ และเพื่อเป็น
กำรป้องกันปัญหำของพนักงำนในกำรเลือก Discount Type
ผิดพลำด ซึ่งจะส่งผลให้กำรแสดงผลของ invoice จำกระบบ
SAP ออกมำผิดพลำด ทำงฝ่ำยบริหำรได้มอบหมำยให้
หน่วยงำน IT ยกเลิกกำรใช้ Discount Type ดังกล่ำวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ไม่มีข้อมูล Discount Type ที่ผิดพลำด
แสดงที่หน้ำจอของผู้ใช้งำน

9. ไม่มีนโยบำยในกำรสอบทำนและปรับปรุงสถำนะของ 9. บริษัทเห็ นด้วยกับข้อเสนอแนะ โดยจะดำเนินกำรจัดทำ
ลูกค้ำให้ทันสมัย และไม่แยกฐำนข้อมูลลูกค้ำที่ active กับ
นโยบำยกำรแยกลูกค้ำ active และ inactive ตลอดจนกำร
inactive
กำหนดให้ลูกค้ำที่ไม่มีกำรติดต่อซื้อ ขำยนำนกว่ำ 1 ปี มีกำร
ปรับลดวงเงินเหลือเพียง 1 บำท เพื่อให้ฝ่ำยกำรเงินมีโอกำส
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรชำระเงินของลูกค้ำก่อน ทั้งนี้
คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2557
10. ไม่มีระเบียบในกำรให้ฝ่ำยบัญชีส่งหนังสือยืนยันยอดไป 10. เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2557 ฝ่ำยบัญชีได้ออกนโยบำยเรื่อง
ยังลูกค้ำ หรือติดต่อลูกค้ำโดยตรงในกรณีค้ำงชำระนำน
ติดตำมลูกค้ำเพื่อชำระหนี้คงค้ำง เพื่อเป็นคู่มือให้พนักงำน
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตำม โดยนโยบำยดังกล่ำวได้กำหนดให้
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีลูกหนี้ส่งหนังสือยืนยันยอดไปยังลูกค้ำที่
มียอดค้ำงชำระเกินกำหนด 90 วัน ณ ทุกๆ วันสิ้นเดือน ให้
แล้วเสร็จภำยใน 8 วันทำกำร พร้อมทั้งติดตำมให้ลูกค้ำตอบ
หนังสือยืนยันยอดและชำระหนี้คงค้ำงดั งกล่ำว ภำยใน 15
วันทำกำร
11. เอกสำรใบสำคัญรับ (Receive Voucher) ไม่มีกำรลงนำม 11. เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกควำมบกพร่องของพนักงำน
ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ
ฝ่ ำ ยบั ญ ชี ที่ ล ะเลยกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ก ำร
ทำงำนที่ได้กำหนดไว้ แต่พิจำรณำแล้ว พนักงำนฝ่ำยบัญชี
ได้มีกำรตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีตำมระบบ แต่เป็นกำร
ตรวจสอบบนระบบ SAP เพียงแต่ไม่ได้ลงนำมในเอกสำร
ให้ถูกต้อง บริษัทได้ดำเนินกำรออกประกำศแจ้งเตือนเป็น
ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ เน้ น ย้ ำให้ พ นั กงำนตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์
กำรท ำงำนดั ง กล่ ำ วอย่ ำ งเคร่ ง ครั ด โดยออกประกำศ
เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2557
12. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ไม่ มี ก ำรลงวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อี ก ทั้ ง 12. บริ ษั ท ได้ ก ำชั บ ให้ พ นั กงำนขำยลงวั น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น และ
แบบฟอร์มไม่ได้ระบุให้กรอกรำยละเอียดกำรรับเงิน
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรรับเงิ นให้ครบถ้วนทุก
ครั้งแล้ว
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นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินใหม่เมื่อใช้แบบฟอร์มเดิมหมด
โดยเพิ่มข้อควำมรำยละเอียดกำรรับเงิน กล่ำวคือ รับเป็นเช็ค
หรือเงินสด พร้อมรำยละเอียดเช็คนั้นๆ เพื่อให้สะดวกต่อ
กำรตรวจสอบภำยหลัง ทั้งนี้ ระหว่ำงที่ใช้แบบฟอร์มเดิมอยู่
ได้มีนโยบำยกำหนดให้หนักงำนขำยระบุรำยละเอียดกำร
เก็บเงินลงบนใบเสร็จรับเงินแบบเดิมทุกครั้ง ตำมประกำศ
ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2557

13. เอกสำรใบรั บ บิ ล และเงิ น สดระหว่ ำ งแคชเชี ย ร์ แ ละ 13. บริษัทได้มีมำตรกำรกำหนดให้แคชเชียร์ที่รับเงินหรือเช็ค
พนักงำนเก็บเงิน ไม่มีกำรลงนำมรับเงินและตรวจสอบ
ลงนำมเป็ น ลำยลั กษณ์ อั กษรในใบส ำคั ญ รั บ บิ ล เพื่ อ เป็ น
โดยแคชเชียร์
หลักฐำนว่ำได้รับเงินหรือเช็คตำมจำนวนในเอกสำรไปแล้ว
ครบถ้วนโดยได้เริ่มปฏิบัติแล้วในเดือนพฤษภำคม 2557
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมรำยงำนที่
นำเสนอโดยฝ่ำยจัดกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2557 แล้วมีควำมเห็นว่ำ กระบวนกำรที่บริษัทได้นำเสนอมีควำม
ครบถ้วนเพียงพอที่จะแก้ไขประเด็น ต่ำงๆ ของผู้ตรวจสอบภำยในได้ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้บริษัท
รำยงำนควำมคืบหน้ำมำเป็นระยะๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อไป
นอกจำกนี้ประเด็นที่เหลือจำกกำรติดตำมกำรควบคุมภำยใน ในข้อ 2 และ 3 ข้ำงต้น บริษัทได้ให้ควำมสำคัญและอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตามความเห็นของผู้สอบบัญชี
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2556 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อสรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี จำกกำรเข้ำดำเนินกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 โดยได้จัดทำรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี (Management Letter) ตำม
รำยงำนฉบับลงวันที่ 24 เมษำยน 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม
2556 ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญและบริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
แล้ว
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10.1 การติดตามประเด็นจากการสารวจระบบควบคุมภายในเบื้องต้น
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ระบบการขาย ลูกหนี้ และการรับชาระเงิน
1.1) การควบคุมใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ข้อสังเกต
1. แบบฟอร์ม “ใบส่งสินค้ำ/ใบกำกับภำษี” ไม่มีกำรพิมพ์หมำยเลขล่วงหน้ำจำกโรงพิมพ์ ทำให้ยำกต่อกำรควบคุม
ควำมครบถ้วนของเอกสำรแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้ใช้งำน เนื่องจำกแบบฟอร์มเก่ำยังใช้ไม่หมด
2. กำรทำทะเบียนบันทึกกำรเคลื่อนไหวของจำนวนใบกำกับภำษี ไม่มีช่องระบุหมำยเลขเอกสำรที่มีอยู่ - เบิกใช้ คงเหลือ และทำรวมกันในทะเบียนเดียวไม่ได้จัดทำแยกตำมประเภทเอกสำร คือ “ใบส่งสินค้ำ/ใบกำกับภำษี” และ
“ใบกำกับภำษี/ใบเสร็จรับเงิน” ซึ่งหลังจำกใช้เลขจำกโรงพิมพ์แล้ว จะต้องเรียงเลขแยกกัน
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรใช้เอกสำรที่พิมพ์หมำยเลขล่วงหน้ำจำกโรงพิมพ์ ทำสมุดคุมตำมหมำยเลขเอกสำรและแยกประเภทเอกสำร
พร้อมมอบหมำยให้มีผู้ตรวจสอบกำรเรียงเลขที่ในสมุดทะเบียนคุมเป็นครั้งครำวเพื่อให้แน่ใจว่ำเอกสำรถูกใช้เพื่อกิจกำร
ของบริษัทไม่มีกำรสูญหำยและเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
2. ระบบจัดซื้อ เจ้าหนี้ การจ่ายเงิน และเงินสดย่อย
2.1) แฟ้มข้อมูลขอเปิดหน้าบัญชีของผู้ขายมีเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อสังเกต
จำกกำรสุ่มตรวจแฟ้มข้อมูลเอกสำรขอเปิดหน้ำบัญชีผู้ขำย พบข้อสังเกตต่ำงๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ขำยบำงรำยมีเอกสำรสำคัญ
ไม่ครบถ้วน(อำทิ สำเนำหนังสือรับรอง สำเนำ ภพ.20) ใช้แบบฟอร์มใบขอเปิดหน้ำบัญชีหลำยแบบ (ไม่เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน) แบบฟอร์มใบขอเปิดหน้ำบัญชีระบุข้อมูล ไม่ครอบคลุมเพียงพอ และแฟ้มเปิดหน้ำบัญชีมีข้อมูลผู้ขำยไม่
ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงแฟ้มเอกสำรข้อมูลขอเปิดหน้ำบัญชีของผู้ขำยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงจัดเก็บไว้ให้ครบถ้วน
แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบ สะดวกในกำรนำมำใช้งำนและง่ำยต่อกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน
สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

บริษัทมีกำรจัดพิมพ์แบบฟอร์มใหม่ซึ่งมีกำรให้เลขที่ล่วงหน้ำแล้ว
กำรจัดทำทะเบียนมีกำรแยกประเภทของเอกสำรแล้ว และมีกำรระบุ
จำนวนกล่องของกำรเบิกใช้เป็นที่เรียบร้อย (โดยปกติมีกำรเบิกไปทั้ง
กล่อง และในกล่องมีกำรเรียงเลขที่เป็นอนุกรมแบบเดียวกันเนื่องจำก
เป็นกระดำษต่อเนื่องไม่ใช่แบบเป็นเล่มจึงไม่มีเลขที่เล่ม)

มีกำรจัดทำ “แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ขำยรำยใหม่ /เปิดหน้ำบัญชีรำยใหม่ ”
เพื่อนำมำใช้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กันยำยน
2556 และจำกกำรสุ่มแบบฟอร์มเปิดหน้ำบัญชีดังกล่ำวกับเอกสำรแนบ
พบว่ำมีเอกสำรแนบครบถ้วน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
2.2) ทะเบียนรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ และข้อมูลรายละเอียดผู้ขายในระบบ SAP อาจไม่เป็นปัจจุบัน
ข้อสังเกต
จำกกำรสอบทำนทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยที่ได้รับอนุมัติ กับข้อมูลรำยละเอียดผู้ขำยจำกระบบ SAP และเอกสำรในแฟ้มเปิด
หน้ำบัญชีพบว่ำ ผู้ขำยบำงรำยมีเอกสำรในแฟ้มเปิดหน้ำบัญชี แต่ไม่มีรำยชื่อผู้ ขำยในระบบ SAP หรือผู้ขำยบำงรำยมีชื่อ
ในทะเบียนผู้ขำยที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่มีรำยชื่อผู้ขำยในระบบ SAP
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงทะเบียนผู้ขำยที่ได้รับอนุมัติ และข้อมูลในระบบ SAP ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน
สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

มีกำรปรับปรุงกำรจัดทำทะเบียนรำยชื่อผู้ข ำยโดยจัดทำทะเบียนรำยชื่อ
ผู้ขำยที่ได้รับอนุมัติ เฉพำะผู้ขำยสินค้ำประเภทวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ,
จัดทำทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยทั้งหมดซึ่งข้อมูลตรงกับข้อมูลในระบบ SAP
โดยจะ Update ข้อ มูลทุก 1 ปี ถ้ำผู้ขำยรำยใดไม่มีรำยกำรเคลื่อ นไหว
ภำยใน 1 ปี ฝ่ำยจัดซื้อจะจัดทำรำยชื่ อผู้ขำยที่ไม่เคลื่อ นไหว และ Block
ไม่ให้มีกำรใช้งำนในระบบ SAP ถ้ำจะเริ่มใช้ใหม่ต้องเข้ำกระบวนกำร
คัดเลือกผู้ขำยรำยใหม่ตำมระบบ

3. ระบบต้นทุนและสินค้าคงเหลือ
3.1) ข้อสังเกตจากการเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ
1. มีกำรจัดทำป้ำยบ่งชี้ พิ้นที่คลังสินค้ำดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
ข้อสังเกต
จำกกำรเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือพบข้อสังเกตต่ำงๆ ได้แก่ พื้นที่คลังสินค้ำบำงพื้นที่ยังไม่ระบุป้ำย 2. มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรรับคืนสินค้ำเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำวแล้ว
บ่งชี้ สินค้ำบำงรำยกำรมีของจริงแต่ไม่มียอดคงเหลือตำมบัญชี (เนื่องจากเป็นสินค้าที่รับคืนมาจากลูกค้าแต่ยังไม่ได้
จัดทาเอกสารรับเข้า Stock) สินค้ำบำงรำยกำรเพิ่งได้รับคืนมำจำกลูกค้ำ แต่เป็นสินค้ำที่หมดอำยุ (บริษัทรับทราบแล้วและ
ยอมรับความเสี่ยงสาหรับรายการนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่รับคืนมาจากลูกค้าที่มีอานาจต่อรองสูง)
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยคลังสินค้ำ เพื่อ ให้แน่ใจว่ำกำรตรวจนับสินค้ำมีควำมถูกต้อง แม่นยำและ
กระบวนกำรตรวจนับ สินค้ำเป็น ไปอย่ำงมีป ระสิทธิภำพ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรจัดกำรที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้ำเก่ำ
ล้ำสมัย เสื่อมสภำพ และสินค้ำที่ไม่อยู่กรรมสิทธิ์ของกิจกำร
3.2) บริษัทยังไม่มีการจัดทารายงานวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ข้อสังเกต
บริษัทใช้ระบบต้นทุนมำตรฐำน แต่ที่ผ่ำนมำบริษัทยังไม่มีกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนมำตรฐำนกับ มีกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อนำเสนอต่อ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนำเสนอต่อผู้บริหำร
ข้อเสนอแนะ
บริษัท ควรจัดท ำและนำเสนอรำยงำนวิเครำะห์ผลต่ำงของต้นทุนมำตรฐำนกับ ต้น ทุน ที่เกิดขึ้น จริงต่อผู้บริหำรอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
4. ระบบสารสนเทศ
4.1) การบริหารจัดการด้านสิทธิในการใช้งาน
ข้อสังเกต
บริษัทมีกำรกำหนดสิทธิในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ตำมควำมจำเป็นในกำรใช้งำน แต่ไม่ได้มีนโยบำยในกำรสอบ
ทำนสิทธิกำรใช้งำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีนโยบำยในกำรทบทวนกำรให้สิทธิกับผู้ใช้งำนต่ำงๆในกำรเข้ำใช้งำนระบบ โดยหน่วยงำน IT ร่วมกับผู้จัดกำรฝ่ำย
ต่ำงๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำสิทธิที่ให้ในอดีตยังคงมีควำมเหมำะสม เป็นไปตำมหลักกำรของควำมจำเป็นในกำรใช้งำน และ
สนับสนุนกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรแบ่งแยกหน้ำที่ รวมทั้งกำรรักษำควำมลับของข้อมูล

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 10. กำรควบคุมภำยใน

ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบภายใน
สาหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
ผู้บริหำรเป็นรำยเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2556

บริษัทได้กำหนดสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนระบบไว้ตั้งแต่แรก เมื่อมีกำรใช้
งำนระบบ SAP และเมื่อมีคำแนะนำจำกทีมงำนตรวจสอบภำยในและ IT
Auditor ของผู้ส อบบัญชี บริษัทจึงได้มีกำรจัดทำนโยบำยเพื่อให้มีกำร
ทบทวนสิทธิอย่ำงสม่ำเสมอ และได้มีกำรดำเนินกำรแก้ไขสิทธิในกำรใช้
งำนตำมคำแนะนำของทีม IT Auditor ในระบบกำรทำงำนหลักๆ ได้แก่
ระบบซื้อ-ขำย ระบบกำรรับของ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับปรุงแก้ไข
สิทธิได้ทำเสร็จในบำงส่วนแล้ว ส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในระหว่ำงดำเนินกำร
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

10.2 สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านบัญชีตาม Management Letter ของผู้สอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 24 เมษำยน 2556 จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2555
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ

ความเห็นของผู้บริหาร /
ความคืบหน้าของการปรับปรุงของบริษัท
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556

1. เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
ข้อสังเกต
รำยงำนภำระผูกพันประจำปี 2555 มียอดต่ำไป เนื่องจำกไม่ได้รวมบัญชีเงินฝำกประจำ - บริษัทควรตรวจสอบรำยละเอียดและยอดคงเหลือของ - บริษัทได้ดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะเรียบร้อย
จำนวน 26,000 บำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดทำรำยงำนภำระผูกพันใหม่ และแสดง
บัญ ชีเ งิน ฝำกธนำคำรที่ มีภ ำระผู กพั นอย่ำ งสม่ำเสมอ
แล้ว
รำยกำรเปิดเผยในงบกำรเงินปี 2555 อย่ำงเหมำะสมแล้ว
และเปิดเผยให้ถูกต้องและครบถ้วนในงบกำรเงิน
ผลกระทบ
บริษัทอำจเปิดเผยภำระผูกพันในงบกำรเงินไม่ครบถ้วน
2. ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจาปี
ข้อสังเกต
จำกกำรเข้ำสังเกตกำรณ์กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือสิ้นปี 2555 พบว่ำ วัตถุดิบที่โรงงำน - บริษัทควรติดบำร์โค้ดสินค้ำทุกรำยกำร รวมทั้งควรมี - บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมี
คลอง 13 มีบำงรำยกำรไม่ได้ติดบำร์โค้ด และ/หรือ ติดบำร์โค้ดแต่ไม่ถูกต้อง นอกจำกนี้
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนกำรเริ่มตรวจนับสินค้ำ
กำรทดสอบกำรตรวจนั บ สิ น ค้ ำ ในเดื อ น
กำรจัดเรียงสินค้ำคงเหลือ ไม่ได้อ ยู่ในพื้น ที่ที่ถูกต้อ ง ทำให้ยำกในกำรตรวจนั บ สิน ค้ำ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ควำมสั บ สนและผิ ด พลำดในกำร
สิงหำคม 2556
คงเหลือ อย่ำงไรก็ ตำม บริษัทได้สอบทำนกำรตรวจนับอีกครั้งและพบว่ำสินค้ำคงเหลือ
ตรวจนับสินค้ำ
ได้ถูกตรวจนับครบถ้วน
ผลกระทบ
บริษั ท ต้อ งใช้ระยะเวลำเกิ น กว่ำที่ กำหนดไว้เ พื่อ ตรวจสอบควำมมีอ ยู่จริ งของสิ น ค้ ำ
คงเหลือ
3. การจัดทางบการเงินรวม
ข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมสำหรับปี 2555 พบว่ำ บริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่ง - บริษัทควรจัดให้มีนโยบำยกำรส่งรำยงำนทำงกำรเงินใน - บริษัทดำเนินกำรแก้ไขตำมคำแนะนำเรียบร้อย
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แล้ ว โดยเริ่ ม ใช้ ส ำหรั บ กำรจั ด ท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินในไตรมำสที่ 3/2556

หนึ่งส่งข้อมูลทำงกำรเงินให้บริษัทล่ำช้ำ และกระบวนกำรยืนยันรำยกำรและยอดคงเหลือ
กลุ่มบริษัทอย่ำงเป็นทำงกำร และต้องติดต่อผู้สอบบัญชี
ระหว่ำงกันในกลุ่มบริษัทไม่ได้จัดทำอย่ำงเป็นระบบ นอกเหนือจำกนี้ บริษัทย่อยดังกล่ำว
ของบริ ษั ท ย่ อ ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ข้ ำ ใจถึ ง รำยกำรและ
พิจำรณำไม่บันทึกผลกระทบจำกภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เนื่องจำกมูลค่ำไม่
หมำยกำหนดกำรที่สำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทควรมีกำร
เป็นสำระสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม ผลต่ำงดังกล่ำวไม่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินรวม
กำหนดระยะเวลำในกำรจัดส่งรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำง
ผลกระทบ
ชัดเจน
ข้อมูลที่นำมำจัดทำงบกำรเงินรวมอำจไม่ถูกต้อง และอำจทำให้กำรจัดทำงบกำรเงินไม่
แล้วเสร็จตำมกำหนด
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 พบว่ำ บริษัท - บริษัท ควรมีกำรพิจ ำรณำกำรทำประกันภั ยทรั พย์สิ น - ทำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบรับทรำบข้อสังเกต
มีวงเงินประกันภัยเป็น จำนวน 367.59 ล้ำนบำท ซึ่งไม่ครอบคลุมมูลค่ำสุท ธิของที่ดิน
ของกิจกำรให้มีวงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่ำสุทธิ
ดังกล่ำวและได้ดำเนินกำรเพิ่มวงเงินประกันภัย
อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่ำ 585.37 ล้ำนบำท
ของทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์อยู่เสมอ เพื่อป้องกันควำม
ให้ครอบคลุมมูลค่ำสุทธิของที่ดิน อำคำรและ
ผลกระทบ
เสียหำยทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนำคต
อุปกรณ์ของบริษัทแล้วในเดือน กันยำยน 2556
บริ ษั ท อำจเกิ ด ควำมเสี ย หำยจำกกำรที่ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ไม่ มี ก ำรคุ้ ม ครองกำร
ประกันภัย หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่กระทบกับสินทรัพย์นั้น เช่น เกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดกำร
หยุดชะงักทำงธุรกิจ
5. การจัดประเภทรายการ
ข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบบัญชีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรส ำหรับปี 2555 พบว่ำ บริษัท - บริษัทควรปรับปรุงรำยกำรจัดประเภทบัญชีให้ถูกต้อง - บริษัทรับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว และได้
บันทึกค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยและบริหำร
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ดำเนินกำรให้กำรทำรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้อง
รวมไว้ ใ นบั ญ ชี เ ดี ย วกั น เป็ น จ ำนวนเงิ น รวม 105.3 ล้ ำ นบำท ซี่ ง แบ่ ง เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ตั้งแต่ไตรมำสที่ 2/2556
ผลประโยชน์ พ นั ก งำนที่ เ กี่ ย วกั บ กำรขำย จ ำนวนเงิ น 27.8 ล้ ำ นบำท และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
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ผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำร จำนวนเงิน 77.5 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ พบว่ำ บริษัทบันทึกค่ำใช้จ่ำยส่วนลดตำมปริมำณซื้อไว้ในบัญชีค่ำใช้จ่ำยขำย
และบริหำรเป็น จำนวนเงิน รวม 39.7 ล้ำนบำท ซึ่งตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับ ที่ 18
(ปรับปรุง 2552) กิจกำรต้องบันทึกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวสุทธิจำกรำยได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้จัดประเภทรำยกำรดังกล่ำวให้ถูกต้องแล้วในงบกำรเงินปี 2555
ผลกระทบ
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินอำจไม่ถูกต้อง
6. การบันทึกรายได้จากการขายสินค้าคงเหลือ - ในประเทศและต่างประเทศ
ข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบบัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำคงเหลือ - ในประเทศและต่ำงประเทศ - บริษัทควรกำหนดนโยบำยกำรรับรู้รำยได้ที่ชัดเจนและ - บริษัทรับทรำบข้อเสนอแนะดังกล่ำว และได้
และลูกหนี้ก ำรค้ำ พบว่ำ บริษัทบันทึกขำยสินค้ำตำมวันที่ในใบกำกับสินค้ำ โดยไม่ได้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่อง กำรรับรู้รำยได้ ที่
ด ำเนิ น กำรสอบทำนและท ำกำรปรั บ ปรุ ง
พิจำรณำเงื่อนไขกำรส่งสินค้ำ เช่น FOB หรือ CIF ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
กำหนดให้รั บ รู้ร ำยได้ เมื่ อ มีก ำรโอนกรรมสิ ทธิ์ ห รื อ
รำยกำรดังกล่ำวทุกสิ้นงวดบัญชี เพื่อให้กำรทำ
บัญชี เรื่อง กำรรับรู้รำยได้
ควำมเสี่ยงให้แก่ผู้ซื้อแล้ว
รำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง
ผลกระทบ
บัญชีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำคงเหลือ - ในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกหนี้กำรค้ำไม่
ถูกต้อง

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 ได้รับทรำบรำยงำนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้ำนบัญชี (Management Letter) จำกกำรเข้ำ
ดำเนินกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญและ
บริษัทได้ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปได้ดังนี้
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1. การออกเลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้ซ้าในระบบ SAP
ข้อสังเกต
จำกกำรตรวจสอบรำยงำนกำรขำย พบว่ำ ระบบ SAP มีกำรให้เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Sale - บริ ษั ท ควรแก้ ไ ขกำรตั้ ง ค่ ำ เลขที่ ใ บแจ้ ง หนี้ ใ นระบบ - บริ ษั ท ได้ มี ก ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบงำนใน
Invoice) ซ้ำกันสำหรับกำรขำยส่งออกและกำรขำยในประเทศในช่วงเดือนตุลำคมถึง
SAP เพื่อ ไม่ให้มีเลขที่ซ้ำกัน ระหว่ำงรำยกำรขำยใน
เดือนมกรำคม 2557 แล้ว
ธันวำคม 2556 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรตั้งค่ำในระบบ SAP
ประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งสอบทำนกำรตั้งค่ำของ
ผลกระทบ
ระบบ SAP อย่ำงสม่ำเสมอ หำกมีรำยกำรผิดปกติควร
รำยกำรดังกล่ำวไม่กระทบในกำรบันทึกบัญชีขำย เนื่องจำกเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ได้ใช้ใน
ติดตำมหำสำเหตุและปรับปรุงแก้ไขทันที
กำรบันทึกบัญชีขำย แต่ระบบให้เลขที่ใบแจ้งหนี้เหมือนกันเท่ำนั้น ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อ
ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรค้นหำข้อมูลย้อนกลับ
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