บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

13.

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

13.1

สรุ ปควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษัทรวม 3 ท่าน เข้ าร่ วมประชุม ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัทในแง่ต่างๆ ทัง้ 5 ประเด็น ได้ แก่ ประเด็นเกี่ยวกับองค์ กรและ
สภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ ามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และผู้บริ หารบริ ษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ กฎ
ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยจะมีการจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและรายงานในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13.2

ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท

13.2.1 สรุ ปควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสังเกตที่พบจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับปี 2557
สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับ ปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 ของบริ ษัท เอ เอส ที มาสเตอร์ จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในด้ านบัญชีของบริ ษัท ที่จดั ทาโดยผู้สอบบัญชี ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 จานวน 17 เรื่ อง แบ่งเป็ น
ข้ อสังเกตส่วนที่บริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงแล้ วจานวน 11 เรื่ องและข้ อสังเกตส่วนที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไข
จานวน 6 เรื่ อง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกตจำกกำรทดสอบระบบ - ส่ วนที่บริษัทอยู่ระหว่ ำงกำรปรับปรุ งแก้ ไข จำนวน 6
ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
ระบบจัดซือ้ และจ่ ำยชำระ
1. การจัดเก็บเอกสารใบสัง่ ซื ้อ จากการทดสอบเรี ยงเลขที่พบว่า บริ ษัทควรเรี ยงเลขที่ เอกสารอย่างต่อเนื่อง สาหรั บรายการ
เลขที่ใบสัง่ ซื ้อมีการเรี ยงเลขที่ข้าม ซึง่ จากการสอบถาม ทราบว่า สัง่ ซื ้อที่มีรายละเอียดค่อนข้ างมาก ให้ จดั พิมพ์รายละเอียดการ
เลขที่ที่ไม่มีในแฟ้ มนันเป็
้ นการสัง่ ซื ้อกล่อง ที่ไม่มีการออกใบสัง่ สัง่ ซื ้อเป็ นเอกสารแนบใบสัง่ ซื ้อที่ออกจากระบบ Express แทน
ซื ้อจากระบบ Express เนื่องจากมีรายละเอียดที่มากเกินไป ไม่ การจัดทาใบสัง่ ซื ้อผ่าน Excel
สามารถบันทึกลงในระบบได้ ทงหมด
ั้
ทางบริ ษัทจึงทาใบสัง่ ซื ้อ
ผ่าน Excel
ระบบกำรผลืต
2. เอกสารใบจ่ า ยสิ น ค้ า ภายในบางรายการพบว่ า ไม่ มี ก ารลง ในการเบิกจ่ายสินค้ า ควรจัดให้ มีการลงลายมือชื่อผู้จดั ทาและ
ลายมือชื่อผู้จัดทาและผู้อนุมตั ิรายการที่บันทึกเบิกวัตถุดิบใน ผู้อนุมตั ิทกุ รายการอย่างสม่าเสมอ
ระบบ Stock Card
3. เอกสารการรับผลิต (ของขาว) พบว่าเป็ นเพียงสมุดสรุ ปคัดของ บริ ษัทควรจัดทาแบบฟอร์ มเอกสารที่เป็ นมาตรฐานและมีการ
ขาว ไม่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากแผนกที่สง่ (แผนก เซ็นรับส่งระหว่างแผนกและผู้อนุมตั ิการรับส่ง
เคลือบ) และแผนกคลังสินค้ าของขาว
4.

5.

เอกสารประกอบการโอนสินค้ าไปยังแต่ละแผนก รวมไปถึง
แผนกย่อย แสดงปริ มาณสินค้ าที่ ไม่เท่ากัน และไม่มีรายงานว่า
ผลต่างของสินค้ าเป็ นการนาไปซ่อม เป็ นของเสีย หรื อรับจาก
ของซ่อมครัง้ ก่อน

บริ ษัทควรจัดทาแบบฟอร์ มเอกสารที่เป็ นมาตรฐานและมีการ
เซ็นต์รับส่งระหว่างแผนก และหากมีปริ มาณที่ไม่เท่ากันให้ ระบุ
สาเหตุของความแตกต่างนัน้ ว่าเป็ นของเสีย ของนาไปซ่อม
หรื อรับของจากงานซ่อม เป็ นต้ น

เอกสารประกอบการโอนสินค้ าบางส่วนงาน ยังเป็ นเพียงสมุด บริ ษัทควรมีการกาหนดแบบฟอร์ มที่เป็ นมาตรฐาน มีการ
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ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
บริ ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะ โดย
กาหนดให้ มีการจัดทาใบสัง่ ซื ้อจาก Express ทังหมด
้
และ
ต้ องมี เ อกสารรายละเอี ย ดสิ น ค้ าแนบโดยต้ องระบุ
รายละเอียดสินค้ าที่สงั่ ซื ้อให้ ชดั เจน

บริ ษั ท จะควบคุ ม ให้ มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จั ด ท าและ
ผู้อนุมตั ิให้ ครบถ้ วน และจะกาหนดให้ มีผ้ สู อบทานการลง
ลายมือชื่อตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยจัดทาแบบฟอร์ ม
ใบรับ-ใบเบิกระหว่างแผนก ตามผังกระบวนการผลิตที่
ปรับปรุ งใหม่ โดยจะเริ่ มตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ น
ต้ นไป
บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยปรับปรุ งระบบ
ผลิตใหม่ให้ มีแผนและใบสัง่ คุมปริ มาณ ปรับปรุ งแบบ
ฟอร์ มใบสัง่ ผลิต ใบเบิก ให้ เป็ นแบบฟอร์ มเดียวกันและมี
เอกสารรายงานการสูญเสียระหว่างผลิตทุกแผนก ซึ่งจะ
เริ่ มถือปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เดือนธันวาคม 2557
บริ ษั ท จะด าเนิ น การตามที่ เ สนอแนะโดยได้ ก าหนด

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
บันทึกการรับเข้ าโอนออก ไม่พบว่ามีการลงชื่อ ผู้สง่ ผู้รับ หรื อผู้ กาหนดให้ มีการเซ็นรับส่งปริ มาณสินค้ าระหว่างแผนก รวมไป
ตรวจสอบ
ถึงรายงานของเสียหรื อการรับหรื อสต็อกของซ่อม เพื่อให้ ทราบ
ถึ ง ผลการผลิ ต ที่ จ ริ ง ว่ า ได้ ข องดี แ ละของเสี ย หรื อ ของซ่ อ ม
เท่าไหร่
ระบบเงินเดือนและค่ ำแรง
6. การคานวนค่าแรงตามชิ ้นงานในแต่ละแผนกตามสมุดบันทึก ทุกครัง้ ที่มีการส่งชิน้ งาน ควรจัดให้ มีการนับชิ น้ งานและลง
ชิ ้นงานของพนักงาน พบว่าไม่มีผ้ ตู รวจสอบหรื อ สอบทานและ ลายมือชื่ อ กากับในใบส่งชิ น้ งานหรื อสมุดบันทึกชิ น้ งานของ
อนุมตั ิการเบิกค่าแรงตามชิ ้นงาน หัวหน้ าแต่ละแผนกตรวจสอบ พนัก งาน และให้ มี การสอบทานความถูก ต้ องของจานวน
เพียงการคานวณค่าชิ ้นงานเท่านัน้ และส่งต่อแผนกบัญชีทาจ่าย ชิ ้นงานและค่าแรงโดยหัวหน้ างาน ก่อนส่งให้ แผนกบัญชีทา
ค่าแรงเลย
การจ่ายค่าแรงให้ กบั พนักงาน

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
แบบฟอร์ มการเบิก -จ่ายระหว่างแผนก และกาหนดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบทานการลงนามเบิก -จ่าย
ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยกาหนดให้ มีการ
ตรวจสอบโดยหัวหน้ าแผนก และให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายผลิตทา
การอนุมตั ิให้ ครบถ้ วนก่อนส่งแผนกบัญชี โดยเริ่ มตังแต่
้
เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

ข้ อสังเกตจำกกำรทดสอบระบบ – ส่ วนที่บริษัทได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว จำนวน 11
ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
ระบบรำยได้ และรับชำระหนี ้
1. ไม่มีการจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการพิจารณาประวัติ บริ ษั ท ควรจัด ท าและจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานประกอบการ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยจัดทาเป็ นตาราง
และการอนุมตั ิเงื่อนไขการชาระเงินของลูกค้ า ที่เป็ นลายลักษณ์ พิจารณาการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าทังรายเก่
้
าและรายใหม่ไว้ เป็ น ขออนุมตั ิทบทวนเครดิตรวมสาหรับลูกค้ ารายเดิมไว้ เป็ น
อักษร รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ลายลักษณ์อกั ษร
ลายลักษณ์อกั ษร และสาหรับลูกค้ ารายใหม่จะควบคุมให้
มีการขออนุมตั ิเป็ นแต่ละรายพร้ อมกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาการให้ เครดิตให้ ครบถ้ วน
ระบบจัดซือ้ และจ่ ำยชำระ
2. มีการทาใบขอซื ้อย้ อนหลัง และออกใบสัง่ ซื ้อเมื่อของมาส่ง ซึ่งไม่ การสัง่ ซื ้อทุกรายการควรมีการขออนุมตั ิการสัง่ ซื ้อและจัดทาใบ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยควบคุมให้ มีการ
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ข้ อสังเกต
เป็ นตามระบบ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ส่วนใหญ่เป็ นงาน
ช่างที่ทางช่างจะติดต่อกับทางร้ านค้ าเอง และทางจัดซื ้อจะทราบ
ว่ามีการสัง่ ซื ้อเมื่อของถูกนามาส่งที่โรงงานแล้ ว และจะออก
ใบสัง่ ซื ้อตามวันที่ใบส่งของ และให้ ช่างออกใบขอซื ้อตามหลัง
3. การออกใบรั บ สิน ค้ า จะมี ก ารรั บ ทัง้ สองที่ คื อ โรงงานและ
สานักงาน หากรับที่โรงงานทางจัดซื ้อจะบันทึกใบรับและ พิมพ์
แนบกับ ชุดใบสั่งซื อ้ เก็ บ แยกเข้ า แฟ้ ม แต่หากเป็ นการรั บ ที่
สานักงาน จะออกเป็ นใบบันทึกบัญชี ไม่มีการเซ็นตรวจรับสินค้ า
และไม่ได้ มีการพิมพ์ ใบรั บมาแนบกับชุดใบสัง่ ซือ้ เมื่อมีการ
ตรวจสอบถึงความครบถ้ วนของแฟ้ มรับของที่ทางจัดซื ้อเก็บ จะ
ไม่สามารถรู้ ได้ ว่าใบสัง่ ซื ้อที่ยงั ค้ างอยู่ที่ในแฟ้ มสาเนาเอกสาร
ใบสัง่ ซื ้อ เป็ นใบสัง่ ซื ้อที่มีการรับของไปแล้ ว
ระบบกำรผลิต
4. เอกสารใบจ่ายสินค้ าภายในบางรายการ พบว่ามีปริ มาณ หรื อ
รายการที่ไม่ถกู ต้ องตรงกับใบเบิกวัตถุดิบจากแผนก และไม่ตรง
กับใบจ่ายสินค้ าภายในในระบบ Stock Card (Express) ซึ่งมี
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงแต่ไม่ได้ พิมพ์ใหม่มาแนบเอกสารการเบิก
5. วัตถุดิบบางรายการพบว่าไม่มีการตัดต้ นทุนการเบิก

ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
ขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อก่อนการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ และไม่ควรทาใบขอ อนุมตั ิการสัง่ ซื ้อและจัดทาใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อก่อนการ
ซื ้อและใบสัง่ ซื ้อย้ อนหลัง
สัง่ ซือ้ ทุก ครั ง้ รวมทัง้ ควบคุม ไม่ให้ มี การออกใบสัง่ ซื อ้
ย้ อนหลัง โดยเริ่ มดาเนินการตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558
เมื่อมีการรับของ บริ ษัทควรมีการเซ็นตรวจรับสินค้ าและพิมพ์
ใบรับมาแนบกับชุดใบสัง่ ซื ้อทุกครัง้ ที่มีการรับสินค้ า เพื่อให้
แน่ใจว่าการสัง่ ซือ้ นัน้ ได้ รับของมาแล้ วและใบสัง่ ซื ้อที่คงค้ าง
เป็ นการสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับของ เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการที่เกิดขึ ้น
ได้ บนั ทึกบัญชีถกู ต้ อง ครบถ้ วน

บริ ษัทได้ มีการแก้ ไขระบบโดยให้ รับสินค้ าที่โรงงานเพียงที่
เดียว โดยทุกครัง้ ผู้ใช้ งานมารับสินค้ าพร้ อมกับฝ่ ายจัดซื ้อ
เสมอ นอกจากนี ้ ฝ่ ายจัดซื ้อจะทาการตรวจเช็คใบสัง่ ซื ้อ
อย่างสม่าเสมอเพื่อคอยติดตามว่าได้ รับสินค้ าครบถ้ วน
แล้ วหรื อยัง การเข้ าแฟ้ มใบสัง่ ซื ้อจะเรี ยงตามเลขที่เพื่อ
ไม่ให้ มีการข้ ามเลขใบสัง่ ซื ้อ และมีการแนบใบรับสินค้ า
(RR) กับใบสัง่ ซื ้อที่ได้ รับสินค้ าแล้ ว

บริ ษัทควรมีการตรวจสอบรายการในใบเบิกและใบจ่ายสินค้ า บริ ษั ทจะดาเนินการปรั บปรุ งตามที่ เสนอแนะ โดยได้
ให้ ถูกต้ องตรงกัน และเมื่อมีการแก้ ไขเอกสารควรจัดพิมพ์ กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลสต๊ อก และผู้ตรวจสอบต้ อง
เอกสารชุดล่าสุดมาแนบเอกสารการเบิกทุกครัง้
สอบทานความถูกต้ องครบถ้ วนก่อนการเบิกจ่ าย ตังแต่
้
เดือนมกราคม 2558
บริ ษัทควรมีการคานวณเฉลี่ยต้ นทุนให้ กับวัตถุดิบทุกรายการ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยคานวณหา unit
และเมื่ อ มี ก ารเบิ ก ใช้ ก็ ค วรบัน ทึก ต้ น ทุน วัต ถุดิ บ ที่ เ บิ ก ใช้ ใ ห้ cost ใหม่ โดยปั นส่วนหรื อถ่วงน ้าหนักของวัตถุดิบใหม่
ถูกต้ อง ครบถ้ วน
เมื่อมีการเคลือ่ นไหวและควบคุมให้ มีการบันทึกต้ นทุนเมื่อ
เบิกใช้ ให้ ครบถ้ วน
6. ในการเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง พบว่ามีสินค้ าหลายประเภท พนักงาน เนื่ อ งจากพนัก งานคลัง สิ น ค้ า เป็ นผู้จัด ของให้ ผ้ ูข อเบิ ก วัส ดุ ทีมตรวจสอบแนะนาว่าให้ มีการเซ็นรับวัสดุสิ ้นเปลืองโดย
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ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
คลังสินค้ า เป็ นผู้บนั ทึกรายการเบิกลงในสมุดเบิก วัสดุสิ ้นเปลือง สิ ้นเปลืองและเป็ นผู้ลงรายการสรุปการเบิกใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองใน
และทุกสิ ้นเดือนทาสรุปแล้ วส่งให้ แผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี
รายงานประจาเดือน บริ ษัทจึงควรกาหนดให้ ผ้ เู บิกเซ็นรับวัสดุ
สิ น้ เปลื อ งที่ ข อเบิ ก ลงในสมุ ด เบิ ก วัส ดุ สิ น้ เปลื อ งก ากั บ ทุ ก
รายการที่เบิกใช้ และควรจัดให้ มีการสอบทานรายงานการเบิก
ใช้ โดยหัวหน้ างานก่อนส่งรายการการเบิกใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองให้
แผนกบัญชีเพื่อการบันทึกบัญชีตอ่ ไป
7. เอกสารการรับสินค้ าสาเร็ จรูปจากการผลิต (ของขาว) พบว่าเป็ น บริ ษั ท ควรจั ด ให้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บัติ ง านโดยระดั บ
การรวบรวมและจัดทาเอกสารการรั บผลิตโดยพนักงานบัญชี หัวหน้ างานทุกขันตอนในกระบวนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจ
และบันทึกเข้ าระบบ Stock Card แล้ ว แต่ยงั ไม่มีการตรวจสอบ ว่าการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กต้ อง ครบถ้ วน และ
และสอบทานโดยผู้มีอานาจ จากการตรวจสอบพบว่ามีหลาย เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นจริ ง
รายการที่บนั ทึกยังไม่ถกู ต้ อง

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
ผู้เบิกในสมุดเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง และมีหวั หน้ างาน สอบ
ทาน ความถูกต้ อง ครบถ้ วนของรายการในสรุ ปการเบิก
วัสดุสิ ้นเปลืองทุกสิ ้นเดือนก่อนส่งรายงานการเบิกใช้ ให้
แผนกบัญชี

8. เอกสารการรับผลิต (ของขาว) ไม่ระบุรหัสสินค้ า ทาให้ ฝ่ายบัญชี เนื่ อ งจากมี สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลายและมี ร ายการจ านวนมาก
ที่จดั ทาเอกสารบันทึกรายการบางรายการในระบบไม่ถกู ต้ อง
บริ ษั ท จึ ง ควรจัด ให้ มี ร หัสสิน ค้ า ก ากับ ทุก รายการ และใช้
รหัสสินค้ าที่กาหนดขึ ้นดังกล่าวเป็ นการอ้ างอิงถึงสินค้ าและใช้
ในการสือ่ สารภายในบริ ษัท รวมถึงการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้น ทังในระบบบั
้
ญชีและระบบเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการ
บันทึกรายการสินค้ าที่ไม่ถกู ต้ อง
9. บริ ษัทไม่ได้ ทา Stock Card สินค้ าระหว่างผลิตสาหรับน ้าดิน น ้า เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวค่อนข้ างเร็ วและเยอะ จึงเสนอแนะ
เคลือบ ดินก้ อนกลม รอบ 1 ดินก้ อนกลม รอบ 2 ดินแผ่น
ให้ บริ ษัททาการตรวจนับสินค้ าระหว่างผลิต เช่น น ้าดิน น ้า
เคลือบ ดินก้ อนกลม รอบ 1 ดินก้ อนกลม รอบ 2 ดินแผ่น ทุก
สิ ้นเดือน และบันทึกเป็ นสินค้ าระหว่างผลิต ณ วันสิ ้นงวด

บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยกาหนดให้ มีการ
ใช้ รหัสสินค้ าทุกรายการ และแจกคูม่ ือการปฏิบตั ิงานด้ าน
สินค้ า เพื่อให้ ทุกฝ่ ายสามารถเข้ าใจและใช้ รหัสสินค้ าที่
ถูกต้ อง
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ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
10. Stock Card สินค้ าสาเร็ จรู ปไม่เป็ นปั จจุบัน และรายการ บริ ษัทควรบันทึกรายการใน Stock card ให้ เป็ นปั จจุบนั และ
เคลือ่ นไหว ยังไม่มีการตรวจสอบและสอบทาน
ควรมีการสอบทานเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของ
การบันทึกรายการใน Stock card
ระบบเงินเดือนและค่ ำแรง
11. การนาส่งประกันสังคมสาหรับค่าแรงตามชิ ้นงานพบว่า บริ ษัท บริ ษั ทควรนาส่ง ประกัน สัง คมโดยค านวณจากฐานรายได้ ที่
ไม่ได้ นาส่งตามฐานรายได้ ตามชิ ้นงานที่พนักงานได้ รับจริ ง แต่ พนัก งานได้ รั บ จริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น อัต ราสูง สุ ด ที่ ต้ องน าส่ ง
คานวณจากค่าแรงขัน้ ต่าคูณจานวนวันทางานแทน ผลต่าง ประกันสังคมตามที่กฏหมายกาหนด
บันทึกเป็ นเงินพิเศษและไม่รวมในการคานวณเงินประกันสังคม

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยกาหนดหน้ าที่ให้
มีผ้ จู ดั ทาและผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบให้ มีการบันทึก
เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ จ่ายค่าจ้ างเป็ นรายวัน แต่เพื่อ
เป็ นการจูงใจจึงได้ มีการกาหนดเป้าชิ ้นงาน ในกรณีที่ทา
ให้ เกิ น เป้ าก็ จ ะได้ เป็ นเงิ น พิ เ ศษ จึ ง หัก และน าส่ ง
ประกันสังคมจากค่าแรงตามวันที่ทางานจริ ง อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขตามที่เสนอแนะโดยหัก
และนาส่งประกันสังคมซึ่งคานวณจากค่าแรงรายวันและ
เงินพิเศษรวมกัน ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

13.2.2 สรุ ปควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้ อสังเกตที่พบจำกกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ ำงกำล สำหรับงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ จดั ทารายงานข้ อสังเกตที่พบเห็นจากการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษัท สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามรายงาน
ข้ อสังเกตที่พบจากการสอบทานงบการเงินฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึง่ ทางผู้สอบบัญชีไม่พบข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้ อสังเกตจากการทดสอบระบบ – ส่วนที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไขจานวน 1 เรื่ อง (หลังจากการติดตามในไตรมาสหนึง่ ปี 2558)
ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ระบบกำรผลืต
1. เอกสารประกอบการโอนสินค้ า บริ ษัทควรจัดทาแบบฟอร์ มเอกสารที่เป็ น บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ จากการสอบทานการควบคุมและตรวจสอบการบันทึกการโอนสินค้ า
ไปยัง แต่ละแผนก รวมไปถึ ง มาตรฐานและมีก ารเซ็ นต์ รับส่งระหว่า ง โดยปรั บ ปรุ ง ระบบผลิ ต ใหม่ ใ ห้ มี ระหว่างแผนก ณ วันที่ 6 เมษายน 2558 พบว่า
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ข้ อสังเกต
แผนกย่อย แสดงปริ มาณสินค้ า
ที่ไม่เท่ากัน และไม่มี รายงานว่า
ผลต่างของสินค้ าเป็ นการนาไป
ซ่อม เป็ นของเสีย หรื อรับจาก
ของซ่อมครัง้ ก่อน

ข้ อเสนอแนะ
แผนก และหากมีปริ มาณที่ไม่เท่ากันให้
ระบุสาเหตุของความแตกต่างนัน้ ว่าเป็ น
ของเสีย ของนาไปซ่อม หรื อรับของจาก
งานซ่อม เป็ นต้ น

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
แผนและใบสัง่ คุมปริ มาณ ปรับปรุ ง  บริ ษัทอยู่ระหว่างปรับปรุ งผังเอกสารกระบวนการผลิตและจัดทา
แบบฟอร์ มใบสัง่ ผลิต ใบเบิก ให้ เป็ น
เอกสารให้ ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการ
แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี
ปรับปรุงผังเอกสารกระบวนการผลิตครบถ้ วนแล้ ว โดยได้ ปรับปรุ ง
เอกสารรายงานการสูญเสียระหว่าง
เอกสาร “ใบรับเข้ า Stock บิสกิต A” เพิ่มช่องบันทึกของแตก จาก
ผลิต ทุก แผนก ซึ่ง จะเริ่ ม ถื อ ปฏิ บัติ
การล้ างด้ วยเครื่ อง Vibro และเริ่ มให้ พนักงานบันทึกตัวเลขของ
ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2557
แตกดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป
 บริ ษัทมีการสุม่ ตรวจการบันทึกรายการของสินค้ าบางรายการโดย
ตรวจกระบวนการบันทึก ตัง้ แต่ต้น ทางจนถึง ปลายทางว่า มีการ
บันทึกรับ -โอนระหว่างแผนกครบถ้ วน แต่ไม่ได้ มีการบันทึก ข้ อมูล
การตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ มีการบันทึกข้ อมูลการ
ตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยเริ่ มกลางเดือนเมษายน
2558 เป็ นต้ นไป
 บริ ษั ท ยัง มี ก ารบัน ทึ ก รั บ - โอนสิ น ค้ าระหว่ า งแผนกในระบบ
Express ไม่ครบถ้ วน ซึง่ ได้ แก่ ใบเบิกของเพื่อตกแต่ง (มีการจัดทา
เอกสารแล้ วแต่ยงั ไม่มีการนามาบันทึกเข้ าระบบ) เนื่องจากที่ผ่าน
มาสินค้ าตกแต่งมี ปริ มาณการผลิตน้ อย จึ งทาให้ ยัง ไม่ได้ มี การ
บันทึกรายการลงในระบบ Express แต่ในเดือนพฤษภาคม 2558
ได้ เริ่ มบันทึกลงในระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
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13.3

ข้ อสังเกตของผู้สอบภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท

บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทตังแต่
้ ปี 2556 ซึ่ง
บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด โดยมี นางสาววัลดี สีบญ
ุ เรื อง ตาแหน่ง Audit Partner เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จากัดและนางสาววัลดี
สีบญ
ุ เรื อง แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์
ในการปฎิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน โดยบริ ษัท สอบบัญชี ไอวีแอล จากัด ให้ บริ การทางด้ านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี
และตรวจสอบภายใน มาเป็ นระยะเวลา 20 ปี
บริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ได้ ออกรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
(รายงานฉบับที่ 1) จากนันได้
้ ออกรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2/2557 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 (รายงานฉบับที่ 2)
เพื่อตรวจสอบและติดตามการดาเนินการแก้ ไขตามรายงานตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1/2557 หลังจากนันได้
้ ออกรายงานการ
ตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 3/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (รายงานฉบับที่ 3) เพื่อตรวจติตตามการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 2/2557 และออกรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 4/2557 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2557 (รายงานฉบับที่ 4) ซึง่ ทางบริ ษัทได้ นาเสนอรายงานสรุ ปผลจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 1-4 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557
สาหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทล่าสุด ตามรายงานการตรวจสอบการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 4/2557 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (รายงานฉบับที่ 5) ผู้
ตรวจสอบภายในได้ ตรวจติดตามการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 4 ที่อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจานวน 2 เรื่ อง รวมถึงการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี จานวน 17 เรื่ อง
รวม 19 เรื่ อง โดยได้ ตรวจสอบรายการที่เกิดขึ ้นจริ งที่เกี่ยวข้ องกับข้ อเสนอดังกล่าว โดยใช้ วิธีสมุ่ ตัวอย่างของรายการที่เกิดขึ ้น
ในเดือนมกราคม 2558 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่าบริ ษัทได้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วจานวน12 เรื่ อง และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในจานวน 1 เรื่ อง และของผู้สอบบัญชีจานวน 6 เรื่ อง รวม 7 เรื่ อง ทังนี
้ ้ ทาง
บริ ษัทได้ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ รับทราบผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งต่อมาผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะตามที่ได้ เสนอไว้ ในรายงานการตรวจสอบภายในครัง้ ที่ 5 จานวน 1 เรื่ อง
และการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจานวน 6 เรื่ อง รวมทังสิ
้ ้น 7 เรื่ อง ตามรายงานการตรวจสอบการ
ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 (รายงานฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ทังนี
้ ้สามารถสรุ ปข้ อตรวจพบ
ข้ อเสนอแนะพร้ อมผลการตรวจติดตาม ดังนี ้
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ข้ อตรวจพบ
ระบบงำนบัญชีและภำษีอำกร
1) การบันทึกต้ นทุนสินค้ าคงเหลือ
- บริ ษัทควรนาระบบต้ นทุนมาตรฐานมาใช้ ในการบันทึกต้ นทุนของ
สินค้ า โดยการกาหนดสูตรการผลิตมาตรฐานของสินค้ าแต่ละชนิด
และบันทึกวัตถุดิบใช้ ไป ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ในแต่ละเดือนมาเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนมาตรฐานจะได้ ผลต่างจาก
การผลิตจึงนาผลต่างจากการผลิตมาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ ดีขึ ้น
- บริ ษั ท ควรบัน ทึ ก สิ น ค้ า คงเหลื อ โดยวิ ธี ก ารบัน ทึ ก สิ น ค้ า คงเหลื อ
แบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) เพื่อช่วยทาให้ ดงู บ
การเงินได้ รวดเร็ วขึ ้น เนื่องจากจะทาการบันทึกต้ นทุนขายทุกครัง้ ที่มี
การขาย และสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ สิ ้นเดือน ว่าตรงกับ
รายงานสินค้ าคงเหลือหรื อไม่ เพื่อเป็ นการสอบทานการบัน ทึกบัญชี
ว่าถูกต้ องหรื อไม่อีกทางหนึง่
ระดับความเสีย่ ง: ปานกลาง
ระบบเทคโลยีสำรสนเทศ
2) ข้ อมูลและรายงานทางด้ านสารสนเทศของระบบงานต่าง ๆ
บริ ษัทควรพัฒนาระบบงาน ERP ที่ใช้ อยู่ให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลใน
การจัดทาเอกสารและบันทึกรายการเพื่อใช้ ในการจัดทารายงานที่นามา

ผลกำรตรวจติดตำมครัง้ ที่ 5
ผลกำรตรวจติดตำมครัง้ ที่ 6
ผลกำรตรวจติดตำมครัง้ ที่ 4
(ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำร
(ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำร
(ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในครัง้
ปรับปรุ งแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะครัง้ ปรับปรุ งแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะครัง้
ที่ 4/2557 วันที่ 22 ธันวำคม 2557)
ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)

- บริ ษั ทได้ มี ก ารก าหนดม าตรฐา น
ปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบของสินค้ าแต่ละ
ชนิ ด แล้ ว แต่ยังไม่มี การกาหนดอัต รา
มาตรฐานค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการ
ผลิตของสินค้ าแต่ละชนิดไว้ ซึ่งทาให้ ไม่
มี ดั ช นี วั ด ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
(Performance Indicators) ส่งผลให้
การตัดสินใจผิดพลาดได้
- บริ ษั ท ได้ มี ก ารบัน ทึ ก รายการสิ น ค้ า
ค ง เ ห ลื อ แ บ บต่ อ เ นื่ อ ง (Perpetual
Inventory Method) เรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทได้ มีการกาหนดอัตรามาตรฐาน บริ ษัทดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยการผลิต เพื่อ
นามาใช้ ในการปั นส่วนต้ นทุนให้ สินค้ า
แต่ละชนิดเรี ยบร้ อยแล้ ว

บริ ษัทอยูร่ ะหว่างดาเนินการปรับปรุ งระบบ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการดาเนินการซึ่งคาด บริ ษัท อยู่ร ะหว่างการจัด หาโปรแกรม
ERP ในส่วน ระบบงานผลิตและระบบงาน ว่าจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2558
ERP โดยให้ ผ้ พู ฒ
ั นาโปรแกรมต่าง ๆ
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วิเคราะห์ รายการหรื อบริ หารงานด้ านต่าง ๆ รวมทัง้ ใช้ ในการบันทึก คลังสินค้ าให้ มีความเชื่ อมโยงระหว่างกัน
บัญชี ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และรวดเร็ วทันเวลา
และเชื่ อ มโยงกับ ระบบงานบัญ ชี ที่ ใ ช้ ใน
ระดับความเสีย่ ง: ต่า
ปั จ จุ บัน ซึ่ ง ในระหว่ า งการพัฒ นาระบบ
บริ ษัทได้ มีการควบคุมและจัดทารายงาน
เพิ่มเติมในส่วนระบบงานต่างๆ ดังนี ้
- ระบบงานผลิต บริ ษั ท จะควบคุม ให้ มี
การบันทึกผลผลิตของแต่ละขันตอนให้
้
ถูกต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ มีข้อมูลที่ใช้ ใน
การบริ ห ารงานผลิ ต และบัน ทึ ก บัญ ชี
สินค้ าและต้ นทุนการผลิตได้ ถกู ต้ องและ
น่าเชื่อถือมากขึ ้น
- ระบบงานคลังสินค้ า บริ ษัทจะควบคุม
การเบิ ก วัต ถุ ดิ บ ให้ อ้ างอิ ง ใบสั่ง ผลิ ต
และเบิกจ่ายตามสูตรการผลิตที่บริ ษัท
ก าหนดไว้ และ เมื่ อ มี ก ารรั บ สิน ค้ า
ส าเร็ จรู ปและงานระหว่ า งท าเข้ า
คลังสินค้ า มีการอ้ างอิงเลขที่ตารางการ
ผลิตทุกครัง้

ทยอยส่งใบเสนอราคาโปรแกรมเพื่อใช้
ในการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่ง
ในระหว่างการจัดหาระบบใหม่ บริ ษัท
ได้ มี ก ารควบคุ ม และจั ด ท ารายงาน
เพิ่มเติมในส่วนระบบงานต่าง ๆ ดังนี ้
- ระบบงานผลิต บริ ษัทจะควบคุมให้ มี
การบันทึกผลผลิตของแต่ละขันตอน
้
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เพื่อให้ มีข้อมูลที่
ใช้ ในการบริ หารงานผลิตและบันทึก
บัญ ชี สิ น ค้ า และต้ น ทุ น การผลิ ต ได้
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือมากขึ ้น
- ระบบงานคลัง สิ น ค้ า บริ ษั ท จะ
ควบคุ ม การเบิ ก วัต ถุ ดิ บ ให้ อ้ างอิ ง
ใบสัง่ ผลิต และเบิกจ่ายตามสูตรการ
ผลิตที่บริ ษัทกาหนดไว้ และอ้ างอิง
เลขที่ ใ บสั่ ง ผลิ ต ทุ ก ครั ง้ เมื่ อ มี ก าร
บัน ทึ ก รั บ สิ น ค้ าสาเร็ จ รู ป และงาน
ระหว่างทาเข้ าคลังสินค้ า

สาหรับการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีจานวน 17 เรื่ อง สามารถสรุปรายละเอียดข้ อตรวจพบ ข้ อเสนอแนะพร้ อมผลการตรวจติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน้ า 13 - 10

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

1. รำยงำนกำรติดตำมกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี – ส่ วนที่บริษัทได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว จำนวน 16
ตามรายงานการตรวจสอบการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ของผู้ตรวจสอบภายใน มีสว่ นที่บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชีแล้ ว จานวน 11 เรื่ อง ดังนี ้
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ระบบรำยได้ และรับชำระหนี ้
1. ไม่มีการจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการพิจารณาประวัติ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยจัดทาเป็ นตารางขออนุมตั ิ จากการตรวจสอบ พบว่าบริ ษัทมีการจัดทาและจัดเก็ บ
และการอนุมตั ิเงื่อนไขการชาระเงินของลูกค้ า ที่เป็ นลายลักษณ์ ทบทวนเครดิตรวมสาหรับลูกค้ ารายเดิมไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ เอกสารหลักฐานการพิจารณาประวัติและอนุมตั ิเงื่อนไข
อักษร รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
สาหรั บลูกค้ า รายใหม่จะควบคุม ให้ มีก ารขออนุมัติเ ป็ นแต่ละราย การช าระเงิ น ของลูก ค้ า ไว้ อ ย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
ข้ อเสนอแนะ:
พร้ อมกับเอกสารหลัก ฐานประกอบการพิจารณาการให้ เครดิ ตให้ ครบถ้ วน
บริ ษั ท ควรจั ด ท าและจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานประกอบการ ครบถ้ วน
พิจารณาการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ าทังรายเก่
้
าและรายใหม่ไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
ระบบจัดซือ้ และจ่ ำยชำระ
2. มีการทาใบขอซื ้อย้ อนหลัง และออกใบสัง่ ซื ้อเมื่อของมาส่ง ซึ่งไม่ บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยควบคุมให้ มีการอนุมตั ิการ จากการตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อของเดือนมกราคม 2558 ถึง
เป็ นตามระบบ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ส่วนใหญ่เป็ นงาน สัง่ ซื ้อและจัดทาใบขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อก่อนการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ รวมทัง้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 257 รายการ พบว่า
ช่างที่ทางช่างจะติดต่อกับทางร้ านค้ าเอง และทางจัดซื ้อจะทราบ ควบคุมไม่ให้ มีการออกใบสัง่ ซื ้อย้ อนหลัง โดยเริ่ มดาเนินการตังแต่
้
- บริ ษัทไม่มีการจัดทาใบขอซื ้อย้ อนหลังจากการรับของ
ว่ามีการสัง่ ซื ้อเมื่อของถูกนามาส่งที่โรงงานแล้ ว และจะออก เดือนมกราคม 2558
หรื อออกใบสัง่ ซื ้อแล้ ว
ใบสัง่ ซื ้อตามวันที่ใบส่งของ และให้ ช่างออกใบขอซื ้อตามหลัง
- บริ ษั ทมีก ารอนุมัติใ บขอซือ้ ไม่ต รงตามคู่มื ออานาจ
ข้ อเสนอแนะ:
ดาเนินการจ านวน 4 รายการ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิ น
การสัง่ ซื ้อทุกรายการควรมีการขออนุมตั ิการสัง่ ซื ้อและจัดทาใบ
กว่า 500,000 บาท ได้ อนุมตั ิโดยกรรมการผู้จดั การ
ขอซื ้อและใบสัง่ ซื ้อก่อนการสัง่ ซื ้อทุกครัง้ และไม่ควรทาใบขอซื ้อ
พร้ อมกับรองกรรมการผู้จัดการ แต่ตามคู่มืออานาจ
และใบสัง่ ซื ้อย้ อนหลัง
ดาเนินการกาหนดให้ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษัทได้ ชีแ้ จงว่าเนื่องจากกรรมการบริ หารบางท่ าน

หน้ า 13 - 11

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

3. การออกใบรั บ สิ น ค้ าจะมี ก ารรั บ ทั ง้ สองที่ คื อ โรงงานและ
สานักงาน หากรับที่โรงงานทางจัดซื ้อจะบันทึกใบรับและพิมพ์
แนบกับชุด ใบสัง่ ซื อ้ เก็ บ แยกเข้ า แฟ้ ม แต่ห ากเป็ นการรั บ ที่
สานักงาน จะออกเป็ นใบบันทึกบัญชี ไม่มีการเซ็นตรวจรับสินค้ า
และไม่ได้ มีการพิมพ์ ใบรั บมาแนบกับชุดใบสัง่ ซือ้ เมื่อมีการ
ตรวจสอบถึงความครบถ้ วนของแฟ้ มรับของที่ทางจัดซื ้อเก็บ จะ
ไม่สามารถรู้ ได้ ว่าใบสัง่ ซื ้อที่ ยงั ค้ างอยู่ที่ในแฟ้ มสาเนาเอกสาร
ใบสัง่ ซื ้อ เป็ นใบสัง่ ซื ้อที่มีการรับของไปแล้ ว
ข้ อเสนอแนะ:
เมื่อมีการรับของ บริ ษัทควรมีการเซ็นตรวจรับสินค้ าและพิมพ์ใบ
รับมาแนบกับชุดใบสัง่ ซื ้อทุกครัง้ ที่มีการรับสินค้ า เพื่อให้ แน่ใจว่า
การสั่ง ซื อ้ นัน้ ได้ รั บ ของมาแล้ วและใบสั่ง ซื อ้ ที่ค งค้ า งเป็ นการ
สัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับของ เพื่อให้ แน่ใจว่ารายการที่เกิดขึ ้นได้ บนั ทึก
บัญชีถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ระบบกำรผลิต
4. เอกสารใบจ่ายสินค้ าภายในบางรายการ พบว่ามีปริ มาณ หรื อ
รายการที่ไม่ถกู ต้ องตรงกับใบเบิกวัตถุดิบจากแผนก และไม่ตรง
กับใบจ่ายสินค้ าภายในในระบบ Stock Card (Express) ซึ่งมี

บริ ษัทได้ มีการแก้ ไขระบบโดยให้ รับสินค้ าที่โรงงานเพียงที่เดียว โดย
ทุกครัง้ ผู้ใช้ งานมารับสินค้ าพร้ อมกับฝ่ ายจัดซื ้อเสมอ นอกจากนี ้ ฝ่ าย
จัดซื ้อจะทาการตรวจเช็คใบสัง่ ซื ้ออย่างสม่าเสมอเพื่อคอยติดตามว่า
ได้ รับสินค้ าครบถ้ วนแล้ วหรื อยัง การเข้ าแฟ้ มใบสัง่ ซื ้อจะเรี ยงตาม
เลขที่เพื่อไม่ให้ มีการข้ ามเลขใบสัง่ ซื ้อ และมีการแนบใบรับสินค้ า
(RR) กับใบสัง่ ซื ้อที่ได้ รับสินค้ าแล้ ว

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
เดินทางไปต่างประเทศ และเรื่ องเร่งด่วนจึงอนุมตั ิโดย
กรรมการ 2 ท่านไปก่อน และจะนามาพิจารณาให้ สตั
ยาบรรณในการประชุมคณะกรรมการบริ หารในวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2558
จากการตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อของเดือนมกราคม 2558 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 257 รายการ พบว่า
- บริ ษัทมีการกาหนดให้ ออกใบรับสินค้ าโดยหน่วยงาน
คลังสินค้ าที่โรงงานเพียงหน่วยงานเดียว และมีการลง
ลายมือชื่อผู้รับตรวจสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
- บริ ษัทมีการจัดเก็บเอกสารสาหรับสินค้ าที่ได้ รับแล้ วไว้
เป็ นชุดอย่างครบถ้ วน ซึ่งประกอบไปด้ วยใบสัง่ ซื ้อ ใบ
ขอซือ้ และใบรั บสินค้ า และมีการแยกใบสัง่ ซือ้ ที่ยัง
ไม่ได้ รับสินค้ าไว้ ตา่ งหากอย่างชัดเจน เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบและติดตามสินค้ าจากผู้ขายได้

บริ ษัทจะดาเนินการปรั บ ปรุ งตามที่เสนอแนะ โดยได้ กาหนดให้ จากการตรวจสอบใบจ่ายสินค้ าภายในของเดือนมกราคม
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลสต๊ อก และผู้ตรวจสอบต้ องสอบทานความถูกต้ อง 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี ้
ครบถ้ วนก่อนการเบิกจ่าย ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558
- ใบจ่ายสินค้ า ภายใน (RM) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ดิน )
หน้ า 13 - 12

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงแต่ไม่ได้ พิมพ์ใหม่มาแนบเอกสารการเบิก
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรมีการตรวจสอบรายการในใบเบิกและใบจ่ายสินค้ าให้
ถูกต้ องตรงกัน และเมื่อมีการแก้ ไขเอกสารควรจัดพิมพ์เอกสาร
ชุดล่าสุดมาแนบเอกสารการเบิกทุกครัง้

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

5. วัตถุดิบบางรายการพบว่าไม่มีการตัดต้ นทุนการเบิก
บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยคานวณหา unit cost ใหม่
ข้ อเสนอแนะ:
โดยปั นส่วนหรื อถ่วงนา้ หนักของวัตถุดิบใหม่เมื่อมีการเคลื่อนไหว
บริ ษัทควรมีการคานวณเฉลี่ยต้ นทุนให้ กับวัตถุดิบทุกรายการ และควบคุมให้ มีการบันทึกต้ นทุนเมื่อเบิกใช้ ให้ ครบถ้ วน
และเมื่ อ มี ก ารเบิ ก ใช้ ก็ ค วรบัน ทึ ก ต้ น ทุ น วัต ถุดิ บ ที่ เ บิ ก ใช้ ให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน

6. ในการเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง พบว่ามีสินค้ าหลายประเภท พนักงาน ทีมตรวจสอบแนะนาว่าให้ มีการเซ็นรั บวัสดุสิ ้นเปลืองโดยผู้เบิกใน
คลังสินค้ า เป็ นผู้บนั ทึกรายการเบิกลงในสมุดเบิก วัสดุสิ ้นเปลือง สมุดเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง และมีหวั หน้ างาน สอบทาน ความถูกต้ อง
หน้ า 13 - 13

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
จานวน 39 รายการ
- ใบจ่ า ยสิน ค้ า ภายใน (MO) : ใบเบิ ก วัต ถุดิ บ (ปูน )
จานวน 44 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PD) : ใบเบิกวัตถุดิบ (เคลือบ)
จานวน 25 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PP) : ใบเบิกวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ของ
เดือนมกราคม 2558 จานวน 40 รายการ
พบว่า ปริ ม าณหรื อรายการตามใบจ่ายสินค้ า ภายในใน
ระบบ Stock Card (Express) อย่างถูกต้ องตรงกันกับใบ
ใบเบิกวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ทุกรายการ
จากการตรวจสอบใบจ่ า ยสิ น ค้ าภายในของเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี ้
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (RM) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ดิน)
จานวน 13 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (MO) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ปูน)
จานวน 17 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PD) : ใบเบิกวัตถุดิบ (เคลือบ)
จานวน 8 รายการ
พบว่าบริ ษัทบันทึกตัด Stock Card และบันทึกตัด
ต้ นทุนวัตถุดิบที่เบิกอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการ
จากการตรวจสอบใบจ่ ายสินค้ า ภายในวัสดุสิน้ เปลือ ง
(SS) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 21 รายการ

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
และทุกสิ ้นเดือนทาสรุปแล้ วส่งให้ แผนกบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี
ข้ อเสนอแนะ:
เนื่ อ งจากพนัก งานคลัง สิ น ค้ า เป็ นผู้ จัด ของให้ ผ้ ู ขอเบิ ก วัส ดุ
สิ ้นเปลืองและเป็ นผู้ลงรายการสรุ ปการเบิกใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองใน
รายงานประจาเดือน บริ ษัทจึงควรกาหนดให้ ผ้ เู บิกเซ็นรับวัสดุ
สิ ้นเปลืองที่ขอเบิกลงในสมุดเบิกวัสดุสิ ้นเปลืองกากับทุกรายการ
ที่เบิกใช้ และควรจัดให้ มีการสอบทานรายงานการเบิกใช้ โดย
หัวหน้ างานก่อนส่งรายการการเบิกใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองให้ แผนก
บัญชีเพื่อการบันทึกบัญชีตอ่ ไป
7. เอกสารการรับสินค้ าสาเร็ จรูปจากการผลิต (ของขาว) พบว่าเป็ น
การรวบรวมและจัดทาเอกสารการรั บผลิตโดยพนักงานบัญชี
และบันทึกเข้ าระบบ Stock Card แล้ ว แต่ยงั ไม่มีการตรวจสอบ
และสอบทานโดยผู้มีอานาจ จากการตรวจสอบพบว่ามีหลาย
รายการที่บนั ทึกยังไม่ถกู ต้ อง
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรจัดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิงานโดยระดับหัวหน้ า
งานทุกขันตอนในกระบวนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ แน่ใจว่าการ
บันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นนันถู
้ กต้ อง ครบถ้ วน และเป็ น
รายการที่เกิดขึ ้นจริ ง
8. เอกสารการรับผลิต (ของขาว) ไม่ระบุรหัสสินค้ า ทาให้ ฝ่ายบัญชี
ที่จดั ทาเอกสารบันทึกรายการบางรายการในระบบไม่ถกู ต้ อง
ข้ อเสนอแนะ:

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ครบถ้ วนของรายการในสรุ ปการเบิกวัสดุสิ ้นเปลืองทุกสิ ้นเดือนก่อน พบว่า บริ ษัทมีการจัดทาใบเบิกวัสดุสิ ้นเปลืองเมื่อทาการ
ส่งรายงานการเบิกใช้ ให้ แผนกบัญชี
เบิกใช้ ทุกรายการ พร้ อมกับทาการบันทึกเข้ าโปรแกรม
Express ทุกรายการ

บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยกาหนดหน้ าที่ให้ มีผ้ จู ดั ทา จากการตรวจสอบใบรั บ สิ น ค้ าส าเร็ จรู ป ของเดื อ น
และผู้ตรวจสอบแล้ ว และดาเนินการให้ เป็ นปั จจุบนั
มกราคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 57
รายการ พบว่า
- ใบรั บสินค้ าสาเร็ จรู ปมีการลงลายมือชื่อผู้จัดทาและผู้
ตรวจสอบตามที่บริ ษัทกาหนดไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
- ใบสรุ ป ยอดหลัง เช็ ค ของแพ็ ค ลงรางจากฝ่ ายผลิต ที่
น ามาจัด ท าใบสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ
พนักงานนับของลงรางอย่างถูกต้ องครบถ้ วน

บริ ษั ท จะด าเนิ น การตามที่ เ สนอแนะ โดยก าหนดให้ มี ก ารใช้ จากการตรวจสอบใบรั บ สิ น ค้ าส าเร็ จรู ป ของเดื อ น
รหัสสินค้ าทุกรายการ และแจกคูม่ ือการปฏิบตั ิงานด้ านสินค้ า เพื่อให้ มกราคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 57
ทุกฝ่ ายสามารถเข้ าใจและใช้ รหัสสินค้ าที่ถกู ต้ อง
รายการ พบว่าใบสรุ ปยอดหลังเช็ คของแพ็คลงรางจาก
หน้ า 13 - 14

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากมีสนิ ค้ าที่หลากหลายและมีรายการจานวนมาก บริ ษัท
จึงควรจัดให้ มีรหัสสินค้ ากากับทุกรายการ และใช้ รหัสสินค้ าที่
กาหนดขึ ้นดังกล่าวเป็ นการอ้ างอิงถึงสินค้ าและใช้ ในการสื่อสาร
ภายในบริ ษัท รวมถึงการบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ทังใน
้
ระบบบัญชีและระบบเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกรายการ
สินค้ าที่ไม่ถกู ต้ อง
9. บริ ษัทไม่ได้ ทา Stock Card สินค้ าระหว่างผลิตสาหรับน ้าดิน น ้า
เคลือบ ดินก้ อนกลม รอบ 1 ดินก้ อนกลม รอบ 2 ดินแผ่น
ข้ อเสนอแนะ:
เนื่องจากมีการเคลือ่ นไหวค่อนข้ างเร็ วและเยอะ จึงเสนอแนะให้
บริ ษัททาการตรวจนับสินค้ าระหว่างผลิต เช่น น ้าดิน น ้าเคลือบ
ดินก้ อนกลม รอบ 1 ดินก้ อนกลม รอบ 2 ดินแผ่น ทุกสิ ้นเดือน
และบันทึกเป็ นสินค้ าระหว่างผลิต ณ วันสิ ้นงวด
10. Stock Card สินค้ าสาเร็ จรู ปไม่เป็ นปั จจุบัน และรายการ
เคลือ่ นไหว ยังไม่มีการตรวจสอบและสอบทาน
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรบันทึกรายการใน Stock card ให้ เป็ นปั จจุบนั และ
ควรมีการสอบทานเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของการ
บันทึกรายการใน Stock card
ระบบเงินเดือนและค่ ำแรง
11. การนาส่งประกันสังคมสาหรับค่าแรงตามชิ ้นงานพบว่า บริ ษัท
ไม่ได้ นาส่งตามฐานรายได้ ตามชิ ้นงานที่พนักงานได้ รับจริ ง แต่

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ฝ่ ายผลิ ต ที่ น ามาจั ด ท าใบสิ น ค้ าส าเร็ จ รู ป มี ก ารระบุ
รหัสสินค้ าไว้ อย่างครบถ้ วน

บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยจัดให้ มีการตรวจนับสินค้ า บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการตรวจปริ มาณน ้าดิน น ้าเคลือบ
ระหว่างผลิตทุกสิ ้นเดือน และบันทึกเป็ นสินค้ าระหว่างผลิต ณ วันสิ ้น และดินก้ อนกลมทุกสิ ้นเดือนเพื่อนามาปิ ดบัญชี เนื่องจาก
งวด
ปริ มาณน ้าดิน น ้าเคลือบ และดินก้ อนกลม ปกติจะใช้ วนั
ต่อวัน จึงไม่มีการทาเพื่อเก็บเป็ น Stock

บริ ษัทจะดาเนินการตามที่เสนอแนะ โดยกาหนดหน้ าที่ให้ มีผ้ จู ดั ทา จากการสุ่ม ตรวจสอบใบรั บ สิน ค้ า สาเร็ จ รู ป ของเดื อ น
และผู้ตรวจสอบ เพื่ อตรวจสอบให้ มีก ารบันทึกเป็ นปั จ จุบัน และ กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 10 รายการ พบว่า บริ ษัทมีการ
ถูกต้ อง
บันทึกรับเข้ า Stock card สินค้ าสาเร็ จรู ปทุกรายการ
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั

บริ ษัทมีนโยบายกาหนดให้ จ่ายค่าจ้ างเป็ นรายวัน แต่เพื่อเป็ นการจูง จากการตรวจสอบเงินเดือนและค่าแรงของเดือนมกราคม
ใจจึงได้ มีการกาหนดเป้าชิ ้นงาน ในกรณีที่ทาให้ เกินเป้าก็จะได้ เป็ น 2558 พบว่าบริ ษัทได้ หกั ประกันสังคมถูกต้ องแล้ วและอยู่
หน้ า 13 - 15

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
คานวณจากค่าแรงขัน้ ต่าคูณจานวนวันทางานแทน ผลต่าง
บันทึกเป็ นเงินพิเศษและไม่รวมในการคานวณเงินประกันสังคม
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษั ท ควรน าส่ง ประกัน สัง คมโดยค านวณจากฐานรายได้ ที่
พนักงานได้ รับจริ งแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ต้องนาส่งประกันสังคม
ตามที่กฏหมายกาหนด

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
เงินพิเศษ จึงหักและนาส่งประกันสังคมจากค่าแรงตามวันที่ทางาน ระหว่างดาเนินการนาส่งเพิ่มเติม
จริ ง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขตามที่เสนอแนะโดย
หักและนาส่งประกันสังคมซึง่ คานวณจากค่าแรงรายวันและเงินพิเศษ
รวมกัน ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

ต่อมาผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจติดตามส่วนที่อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี จานวน 6 เรื่ อง ตามรายงานการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5
(รายงานฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2558 พบว่า บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะเรี ยบร้ อยแล้ วอีกจานวน 5 เรื่ อง ดังนี ้
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)
ระบบจัดซือ้ และจ่ ำยชำระ
1. การจั ด เก็ บ เอกสารใบสั่ ง ซื อ้ จากการ บริ ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง จากการตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อของเดือนมกราคม 2558 ถึง จากการตรวจสอบใบสัง่ ซือ้ ของเดือนมีนาคม 2558
ทดสอบเรี ยงเลขที่พบว่าเลขที่ใบสัง่ ซือ้ มี ตามข้ อเสนอแนะ โดยกาหนดให้ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 จานวน 257 รายการ พบว่า
จานวน 200 รายการ พบว่า
การเรี ยงเลขที่ข้าม ซึ่งจากการสอบถาม มี ก า ร จั ด ท า ใ บ สั่ ง ซื ้อ จ า ก - ตรวจไม่พบใบสัง่ ซื ้อ จานวน 8 รายการ (คิดเป็ นร้ อยละ - มีเอกสารใบสัง่ ซื ้อครบถ้ วน และจัดทาจากระบบ
ทราบว่า เลขที่ ที่ ไม่ มี ใ นแฟ้ มนัน้ เป็ นการ Express ทังหมด
้
และต้ องมี
3.11 ของรายการที่ตรวจสอบทังหมด)
้
Express ทุกรายการ และมีข้อมูลรายละเอียด
สั่ง ซื อ้ กล่อ งที่ ไม่มี ก ารออกใบสั่ง ซื อ้ จาก เอกสารรายละเอียดสินค้ าแนบ - บริ ษัทมีการนาเลขที่ใบสัง่ ซือ้ ของปี 2558 ไปจัดทา
สินค้ าที่สงั่ ซื ้อชัดเจน
ระบบ Express เนื่องจากมีรายละเอียดที่ โดยต้ องระบุรายละเอียดสินค้ าที่
ใบสัง่ ซื ้อของปี 2557 จานวน 14 รายการ (คิดเป็ นร้ อย - มีเลขที่เอกสารของใบสัง่ ซื ้อเรี ยงกัน
มากเกินไป ไม่สามารถบันทึกลงในระบบ สัง่ ซื ้อให้ ชดั เจน
ละ 5.45 ของรายการที่ตรวจสอบทังหมด)
้
ได้ ทงหมด
ั้
ทางบริ ษัทจึงทาใบสัง่ ซื ้อผ่าน
Excel

หน้ า 13 - 16

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรเรี ยงเลขที่เอกสารอย่างต่อเนื่อง
สาหรับรายการสัง่ ซื ้อที่มีรายละเอียดค่อน
ข้ างมากให้ จดั พิมพ์รายละเอียดการสัง่ ซื ้อ
เป็ นเอกสารแนบใบสัง่ ซื ้อที่ออกจากระบบ
Express แทนการจัด ท าใบสั่ง ซื อ้ ผ่า น
Excel
ระบบกำรผลืต
2. เอกสารใบจ่ายสินค้ าภายในบางรายการ
พบว่า ไม่มีก ารลงลายมือชื่ อ ผู้จัดท าและ
ผู้อ นุมัติ ร ายการที่ บัน ทึก เบิ ก วัต ถุดิ บ ใน
ระบบ Stock Card
ข้ อเสนอแนะ:
ในการเบิกจ่ายสินค้ า ควรจัดให้ มีการลง
ลายมือชื่อผู้จดั ทาและผู้อนุมตั ิทุกรายการ
อย่างสม่าเสมอ

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)

บริ ษั ท จะควบคุ ม ให้ มี ก ารลง
ลายมือ ชื่ อ ผู้จัดท าและผู้อ นุมัติ
ให้ ครบถ้ วน และจะกาหนดให้ มี
ผู้ สอบทานการลงลายมื อ ชื่ อ
ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2558 เป็ น
ต้ นไป

จากการตรวจสอบใบจ่ายสินค้ าภายในของเดือนมกราคม
2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี ้
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (RM) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ดิน)
จานวน 39 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (MO) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ปูน)
จานวน 44 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PD) : ใบเบิกวัตถุดิบ (เคลือบ)
จานวน 25 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PP) : ใบเบิกวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ของ
เดือนมกราคม 2558 จานวน 40 รายการ
พบว่าบริ ษัทมีการลงลายมือชื่อผู้จดั ทาและผู้อนุมตั ิรายการ
ไว้ ใ นใบจ่ า ยสิน ค้ า สิน ค้ า และใบเบิ ก วัต ถุดิ บ /วัสดุบ รรจุ

จากการตรวจสอบใบจ่ า ยสิ น ค้ าภายในของเดื อ น
มีนาคม 2558 ดังนี ้
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (RM) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ดิน)
จานวน 18 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (MO) : ใบเบิกวัตถุดิบ (ปูน)
จานวน 31 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PD) : ใบเบิกวัตถุดิบ (เคลือบ)
จานวน 19 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (SS) : ใบเบิกวัสดุสิ ้นเปลือง
จานวน 31 รายการ
- ใบจ่ายสินค้ าภายใน (PP) : ใบเบิกวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
จานวน 37 รายการ
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บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

3. เอกสารการรับผลิต (ของขาว) พบว่าเป็ น
เพี ย งสมุ ด สรุ ป คัด ของขาว ไม่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบหรื อ สอบทานจากแผนกที่ ส่ง
(แผนกเคลือบ) และแผนกคลังสินค้ าของ
ขาว
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรจัดทาแบบฟอร์ มเอกสารที่เป็ น
มาตรฐานและมี ก ารเซ็ น รั บ ส่ ง ระหว่ า ง
แผนกและผู้อนุมตั ิการรับส่ง
4. เอกสารประกอบการโอนสินค้ าบางส่วนงาน
ยังเป็ นเพียงสมุดบันทึกการรับเข้ าโอนออก
ไม่พบว่ามีการลงชื่ อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรื อผู้
ตรวจสอบ
ข้ อเสนอแนะ:
บริ ษัทควรมีการกาหนดแบบฟอร์ มที่เป็ น

บริ ษั ทจะด าเ นิ น การตาม ที่
เสนอแนะ โดยจัดทาแบบฟอร์ ม
ใบรับ-ใบเบิกระหว่างแผนก ตาม
ผังกระบวนการผลิตที่ ปรั บ ปรุ ง
ใหม่ โดยจะเริ่ ม ตัง้ แต่เ ดื อ น
มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

บริ ษั ทจะด าเ นิ น การตาม ที่
เ ส น อ แ น ะ โ ด ย ไ ด้ ก า ห น ด
แบบฟอร์ มการเบิก-จ่ายระหว่าง
แผนก
และก าหนดให้ มี
เจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการสอบ
ทานการลงนามเบิก-จ่าย ตังแต่
้

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ภัณฑ์อย่างถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการ ยกเว้ นใบเบิกวัสดุ
บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีการอนุมตั ิและลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน
จานวน 5 รายการ (คิดเป็ นร้ อยละ 12.50 ของรายการใบ
จ่ายสินค้ าภายใน (PP) : ใบเบิกวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตรวจ
สอบทังหมด
้
จานวน 40 รายการ)
จากการสุม่ ตรวจสอบรายการสัง่ ผลิตของเดือนกุมภาพันธ์
2558 จานวน 5 Job Order ซึ่งเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558
(วัน ที่ เ ข้ า ตรวจสอบ) รายการสั่ง ผลิต ที่ ผ่า นกระบวนรั บ
ผลผลิต (ของขาว) มีจานวน 3 รายการ พบว่าบริ ษัทมีการ
จัดทาใบสรุ ปคัดเคลือบรับเข้ าจากเตาเคลือบ แต่มีการลง
ลายมือชื่อในแบบฟอร์ มไม่ครบถ้ วนทุกรายการ ได้ แก่
- ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้จดั ทา จานวน 1 รายการ
- ไม่มีการลงลายมือชื่อผู้สง่ และผู้รับเข้ า จานวน 2 รายการ
ไม่มีการอนุมตั ิและลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายการ
จากการสุม่ ตรวจสอบรายการสัง่ ผลิตของเดือนกุมภาพันธ์
2558 จานวน 5 Job Order พบว่าบริ ษัทมีการลงลายมือ
ชื่อ ผู้สง่ ผู้รับ และผู้ตรวจสอบครบถ้ วนในแบบฟอร์ มตามที่
บริ ษั ท ก าหนดไว้ ยกเว้ น รายการรั บ ของเข้ า เตาบิ สกิ ต ที่
บันทึกไว้ ในสมุดยังไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับและผู้สง่ มอบ
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สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)
พบว่ามีการลงลายมือชื่อผู้จดั ทาและผู้อนุมตั ิรายการ
ไว้ ในใบจ่ายสินค้ าและใบเบิกวัตถุดิบ/วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ถูกต้ องครบถ้ วนทุกรายการ

จากการตรวจสอบใบรั บ สิ น ค้ าส าเร็ จ รู ป ในเดื อ น
มีนาคม 2558 พบว่าใบรับเข้ าสต็อกของขาว-F2 (เริ่ ม
ใช้ แทนใบสรุ ปคัดเคลือบรับเข้ าจากเตาเคลือบตังแต่
้
วันที่ 9 มีนาคม 2558) จานวน 402 รายการ มีการลง
ลายมือชื่อผู้สง่ ผู้รับเข้ า และผู้ตรวจสอบตามที่บริ ษัท
กาหนดไว้ ถกู ต้ องครบถ้ วน

จากการสอบทานรายการรับของเข้ าเตาบิสกิตในเดือน
มีนาคม 2558 พบว่ามีการจัดทาเอกสารใบเบิกของ
จานวน 43 รายการซึง่ ตรงกับรายการรับเข้ า และมีการ
ลงนามผู้รับ-ผู้สง่ มอบ ครบถ้ วนถูกต้ อง

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

มาตรฐาน มีการกาหนดให้ มีการเซ็นรับส่ง
ปริ มาณสินค้ าระหว่างแผนก รวมไปถึง
รายงานของเสียหรื อการรับหรื อสต็อกของ
ซ่อม เพื่อให้ ทราบถึงผลการผลิตที่จริ งว่า
ได้ ของดีและของเสียหรื อของซ่อม เท่าไหร่
ระบบเงินเดือนและค่ ำแรง
5. การคานวนค่าแรงตามชิ น้ งานในแต่ละ
แผนกตามสมุดบันทึกชิ ้นงานของพนักงาน
พบว่าไม่มีผ้ ตู รวจสอบหรื อ สอบทานและ
อนุมตั ิการเบิกค่าแรงตามชิ ้นงาน หัวหน้ า
แต่ละแผนกตรวจสอบเพียงการคานวณ
ค่าชิ ้นงานเท่านัน้ และส่งต่อแผนกบัญชีทา
จ่ายค่าแรงเลย
ข้ อเสนอแนะ:
ทุกครัง้ ที่มีการส่งชิ ้นงาน ควรจัดให้ มีการ
นับชิ ้นงานและลงลายมือชื่อกากับในใบส่ง
ชิ น้ งา นหรื อสมุ ด บั น ทึ ก ชิ น้ งา นข อ ง
พนักงาน และให้ มีก ารสอบทานความ
ถูกต้ องของจานวนชิ ้นงานและค่าแรงโดย
หัวหน้ างาน ก่อนส่งให้ แผนกบัญชีทาการ

เดือนมกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

บริ ษั ทจะด าเ นิ น การตาม ที่
เสนอแนะ โดยกาหนดให้ มีการ
ตรวจสอบโดยหั ว หน้ าแผนก
และให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายผลิตทาการ
อนุมตั ิให้ ครบถ้ วนก่อนส่งแผนก
บัญ ชี โดยเริ่ ม ตัง้ แต่ เ ดื อ น
มกราคม 2558 เป็ นต้ นไป

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)

จากการตรวจสอบการคานวณค่าแรงตามชิ ้นงานของเดือน
มกราคม 2558 พบว่า
- บริ ษั ท ยัง ไม่มี ก ารตรวจสอบและลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น
หลักฐานในสมุดบันทึกสรุ ปรายงานชิ ้นงานที่ผลิตได้ ของ
พนักงานแต่ละคนโดยหัวหน้ างาน
- บริ ษัทมีการนาข้ อมูลจากสมุดบันทึกสรุ ปรายงานชิ ้นงาน
ที่ผลิตได้ ของพนักงานแต่ละคนมาจัดทารายงานสรุ ปเป็ น
จานวนเงินตามอัตราที่บริ ษัทกาหนดไว้ โดยผู้จดั การฝ่ าย
ผลิ ต และมี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ผู้จัด การฝ่ ายผลิต ส่ง ให้
แผนกบัญชีจดั ทารายงานเงินเดือน
- รายงานเงินเดือนส่วนที่เป็ นรายละเอียดของแต่ละบุคคล
ไม่มีการอนุมตั ิและลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ซึ่งรอง
กรรมการผู้ จั ด การอนุ มั ติ แ ละลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เป็ น
หลัก ฐานเฉพาะใบสรุ ป เงิ น เดื อ นและค่า แรงพนัก งาน

จากการสุ่มตรวจสอบการคานวณค่าแรงตามชิน้ งาน
ของเดือนมีนาคม 2558 ของพนักงานจานวน 10 ราย
พบว่า
- บริ ษั ท มี ก ารตรวจสอบและลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น
หลักฐานในสมุดบันทึกสรุ ปรายงานชิน้ งานที่ผลิต
ได้ ของพนักงานแต่ละคนโดยหัวหน้ าแผนก
- บริ ษัทมีการนาข้ อมูลจากสมุดบันทึกสรุ ปรายงาน
ชิ น้ งานที่ผลิต ได้ ของพนัก งานแต่ละคนมาจัดท า
รายงานสรุ ป เป็ นจ านวนเงิ น ตามอัต ราที่ บ ริ ษั ท
กาหนดไว้ โดยผู้จัดการฝ่ ายผลิต และมีการลง
ลายมือชื่อผู้จดั การฝ่ ายผลิตส่งให้ แผนกบัญชีจดั ทา
รายงานเงินเดือน
- จากการตรวจสอบรายงานเงิ น เดื อ นของเดื อ น
มีนาคม 2558 พบว่ารายงานเงินเดือนส่วนที่เป็ น
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บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

จ่ายค่าแรงให้ กบั พนักงาน

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ประจาเดือนที่เป็ นยอดรวมเท่านัน้

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)
รายละเอียดของแต่ละบุคคลมีการอนุมัติและลง
ลายมื อ ชื่ อ ไว้ เป็ นหลั ก ฐานโดยรองกรรมการ
ผู้จดั การ

2. รำยงำนกำรติดตำมกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี – ส่ วนที่บริษัทอยู่ระหว่ ำงกำรปรับปรุ งแก้ ไข จำนวน 1
ตามรายงานการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ของผู้ตรวจสอบภายใน บริ ษัทมีสว่ นที่อยู่ระหว่างการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบ
บัญชี จานวน 6 เรื่ อง ซึง่ ต่อมาผู้ตรวจสอบภายในได้ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ ไขตามรายงานการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 (รายงานฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2558
พบว่ามีสว่ นที่บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงแก้ ไขคงเหลือจานวน 1 เรื่ อง ดังนี ้
ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ
ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)
ระบบกำรผลืต
1. เอกสารประกอบการโอนสินค้ าไปยังแต่ละ บ ริ ษั ท จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ที่ จากการสุม่ ตรวจสอบรายการสัง่ ผลิตของเดือนกุมภาพันธ์ จากการสอบทานการควบคุมและตรวจสอบการบันทึก
แผนก รวมไปถึงแผนกย่อย แสดงปริ มาณ เสนอแนะ โดยปรับปรุงระบบผลิต 2558 จานวน 5 Job Order พบว่า
การโอนสินค้ าระหว่างแผนก ณ วันที่ 6 เมษายน 2558
สิ น ค้ าที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น และไม่ มี ร ายงานว่ า ใ ห ม่ ใ ห้ มี แ ผ น แ ล ะ ใ บ สั่ ง คุ ม - บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด ท าผัง เอกสารกระบวนการผลิต ไว้ พบว่า
ผลต่างของสินค้ าเป็ นการนาไปซ่อม เป็ น ปริ ม าณ ปรั บ ปรุ งแบบ ฟอร์ ม อย่ า งชั ด เจนเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ปั จจุ บั น อยู่ - บริ ษัทอยู่ระหว่างปรั บปรุ งผังเอกสารกระบวนการ
ของเสีย หรื อรับจากของซ่อมครัง้ ก่อน
ใบสั่ง ผลิ ต ใบเบิ ก ให้ เ ป็ น ระหว่ า งด าเนิ น การจัด ท าเอกสารให้ ค รบถ้ วนตามที่ ผลิตและจัดทาเอกสารให้ ครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้
ข้ อเสนอแนะ:
แ บ บ ฟ อ ร์ ม เ ดี ย ว กั น แ ล ะ มี กาหนดไว้
- บริ ษัทมีการสุ่มตรวจการบันทึกรายการของสินค้ า
บริ ษัทควรจัดทาแบบฟอร์ มเอกสารที่เป็ น เอกสารรายงานการสู ญ เสี ย - บริ ษัทมีการจัดทาเอกสารประกอบการสัง่ ผลิตและการ บางรายการโดยตรวจกระบวนการบันทึกตังแต่
้ ต้น
มาตรฐานและมี การเซ็น ต์ รั บส่ง ระหว่า ง ระหว่างผลิตทุกแผนก ซึ่งจะเริ่ ม โอนสินค้ าระหว่างแผนกแล้ วได้ แก่
ทางจนถึงปลายทางว่ามีการบันทึกรับ -โอนระหว่าง
แผนก และหากมีปริ มาณที่ไม่เท่ากันให้ ถื อ ปฏิ บัติ ตัง้ แต่ เ ดื อ นธั น วาคม o ใบสัง่ ผลิต Mould
แผนกครบถ้ ว น แต่ไม่ได้ มี การบัน ทึก ข้ อ มูลการ
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ข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะ

ควำมเห็นของฝ่ ำยบริหำร

ระบุสาเหตุของความแตกต่างนัน้ ว่าเป็ น 2557
ของเสีย ของนาไปซ่อม หรื อรับของจาก
งานซ่อม เป็ นต้ น

สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
สรุ ปผลกำรตรวจติดตำม
ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบกำรปรับปรุ งแก้ ไขตำม
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 4 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558)
ข้ อเสนอแนะครัง้ ที่ 5 วันที่ 10 เมษำยน 2558)
o ใบเบิก Mould
ตรวจสอบไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
o ใบสัง่ ผลิตแผนกขึ ้นรูป
- บริ ษัทยังมีการบันทึกรับ-โอนสินค้ าระหว่างแผนก
o ใบส่งของจากแผนกนวดดิน ไปแผนกขึ ้นรูป
ในระบบ ERP ไม่ครบถ้ วน ซึ่งได้ แก่ ใบเบิกของ
o ใบตรวจสอบคุณภาพสินค้ าจากแผนกขึ ้นรูปมีการ
เพื่อตกแต่ง (มีการจัดทาเอกสารแล้ วแต่ยงั ไม่มี
แยกระหว่างของดีและของเสีย
การนามาบันทึกเข้ าระบบ)
o ใบส่งของจากแผนกขึ ้นรูปไปแผนกเตา
o ใบสรุปคัดบิสกิตรับเข้ าจากเตา โดยมีการบันทึกแยก
ของดี ของเสียซ่อมได้ ของเสียทิ ้งไว้ อย่างชัดเจน
o ใบสัง่ Back
o ใบเบิกสต็อกบิสกิต
o ใบสัง่ เคลือบ
o ใบเบิกของเคลือบเข้ าเตา
o ใบสรุปคัดเลือกรับเข้ าจากเตาเคลือบ
o ใบสรุปยอดหลังเช็คของแพ็คลงราง
ยกเว้ น รายการรั บ ของเข้ า เตาบิ สกิ ต ที่ ยัง ไม่มี ก าร
จัดทาแบบฟอร์ มให้ เป็ นมาตรฐาน โดยยังคงบันทึกไว้
ในสมุดไม่มีการลงลายมือชื่อผู้รับและผู้สง่ มอบ
- บริ ษัทยังคงบันทึกปริ มาณการรับ-ส่งมอบสินค้ าระหว่าง
หน่วยงานไม่ตรงกัน ซึ่งบริ ษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
และแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตรงกัน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังคงว่าจ้ างบริ ษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ให้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทต่ อไปในปี
2558 ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในปี 2558 นัน้ จะมีการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานรายไตรมาส แบ่งตามระบบงานหลักของ
บริ ษัท ดังนี ้
1. แผนการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 1/2558 :
การตรวจติดตามข้ อสังเกตจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
2. แผนการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 2/2558 :
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายใน: ระบบงานจัดซื ้อจัดจ้ าง, ระบบงานคลังสินค้ า, ระบบงาน
ผลิตและควบคุมคุณภาพ, ระบบงานบัญชี ภาษี อากรและการเงิน
3. แผนการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 3/2558 :
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายใน: การปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายและการกากับดูแลกิจการ
ระบบงานขายและการตลาด ระบบงานจัดส่ง ระบบงานควบคุมสิน ทรัพย์และซ่อมบารุ ง ระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทัว่ ไป)
4. แผนการตรวจสอบภายในสาหรับไตรมาสที่ 4/2558 :
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายใน: ระบบงานขายคลังสินค้ า ระบบงานผลิตและควบคุม
คุณภาพ ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบงานบัญชี ภาษี อากรและการเงิน
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