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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึง่ จะช่วยให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง เพื่อทําหน้ าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และ
มีการตรวจสอบภายในที่เป็ นไปตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสี่ยงเพื่ออนุมตั ิรายการที่เกี่ยวข้ องกับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทจะมีผ้ สู อบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริ หาร(ทีมบริ หาร
ความเสี่ยง) เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตามความเหมาะสม เพื่อนําเสนอข้ อมูลให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงพิจารณา
รับทราบ ติดตามความคืบหน้ า และหาแนวทางแก้ ไขข้ อสังเกตเพื่อให้ สามารถแก้ ไขประเด็นข้ อสังเกตได้ อย่างทันท่วงที
อีกทังบริ
้ ษัทได้ จดั ให้ มีผ้ ตู รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก โดยในเดือนมิถนุ ายน 2556 บริ ษัทได้ แต่งตัง้
บริ ษัท เอส เค แอ็ดไวซ์เซอร์ รี่ จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนางสาวสุจิตรา กิจวิมลตระกูล ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในด้ านระบบบัญชีและ
การควบคุมภายในเป็ นอย่างดี ให้ เป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้ แข็งแกร่ ง พร้ อมทังดํ
้ าเนินการขจัดความเสี่ยงและ
รายการที่ผิดปกติ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วว่าเพียงพอในการปฏิบัติหน้ า ที่เป็ นผู้
้
่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยนางสาวพัชราภา เทพสมาน ได้ รับแต่งตังจากที
ครั ง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอผลการตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ได้ มีการพิจารณาการควบคุมภายในของบริ ษัท ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดย
พบข้ อสังเกตเพิ่มเติมสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและแจ้ งให้ บริ ษัททราบพร้ อมกับข้ อเสนอแนะเป็ นข้ อมูลในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
โดยในแต่ละส่วนงานดังกล่าว ได้ มีการนําเสนอออกมาในรู ปธรรมซึ่งแสดงถึงข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และการติดตามผล ซึ่งจะ
ส่งผลให้ การควบคุมภายในช่วยสกัดกันความสู
้
ญเปล่าที่จะเกิดขึ ้นในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
13.1 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย คณะกรรมการได้ ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท ทัง้ 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม
(Monitoring Activities) ภายหลังจากการประเมินแล้ วคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในของบริ ษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบ
ควบคุมภายในในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเพียงพอแล้ ว รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ กําชับเรื่ องการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัดเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําให้
กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
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13.2 การประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายใน
้ ประเมิน ตรวจสอบและติดตามการ
บริ ษัท เอส เค แอ็ดไวซ์ เซอร์ รี่ จํากัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังให้
ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทตังแต่
้ เดือนกันยายน 2556 โดยทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยงอย่างน้ อยทุกไตรมาส มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ในปั จจุบนั การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง รวมทังความเหมาะสมและเชื
้
่อถือได้ ของรายงานทางการ
เงินของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบภายในได้ เข้ าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริ ษัทในเบือ้ งต้ น โดยให้ ข้อสังเกตและ
ข้ อแนะนํ าเพื่อการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานซึ่งผู้บริ หารให้ ความสําคัญและได้ ดําเนินการปรั บปรุ งตามคําแนะนํ าของผู้
ตรวจสอบภายในแล้ ว โดยลําดับขันตอนของงานควบคุ
้
มภายในและความคืบหน้ าสรุปได้ ดงั นี ้
ก่อนแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง (มิ ถนุ ายน 2556 – พฤศจิ กายน 2557)
1. การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเบื ้องต้ น
2. การจัดทําคูม่ ือแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพื่อเป็ นคูม่ ือการปฏิบตั ิงานและพัฒนาระบบทําให้
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทดีขึ ้น
3. การตรวจสอบภายในโดยวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็ นรายไตรมาส เริ่ มจากการประเมินบริ ษัทเบื ้องต้ น และประเมิน
หลังจากที่ได้ ปฏิบตั ิตามคูม่ ือการปฏิบตั ิงานแล้ ว
หลังแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสีย่ ง (ธันวาคม 2557 – ปั จจุบนั )
4. การประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
5. การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยง
โดยอธิบายในรายละเอียดการทํางานตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้ ดงั นี ้
1. การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทเบื ้องต้ น
ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อทดสอบความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่
บริ ษัทมีอยู่ และเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิการภายในบริ ษัท เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
โดยมุง่ เน้ นไปยังการเพิ่มความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในนัน้ โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ ทําการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน 8 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบต้ นทุนผลิตและระบบสินค้ าคงคลัง
5. ระบบจ่ายชําระเงิน
2. ระบบรายได้ และการบันทึกลูกหนี ้

6. ระบบเงินสดย่อย

3. ระบบรับชําระเงิน

7. ระบบสินทรัพย์ถาวร

4. ระบบจัดซื ้อ และการบันทึกเจ้ าหนี ้

8. ระบบเงินเดือน

โดยได้ จดั ทําเป็ นรายงานการสอบทานและคําแนะนําสําหรับระบบการควบคุมภายใน เพื่อแสดงถึงประเด็นความเสี่ยงที่พบ
จากการสอบทาน ซึง่ ระบุถึงจุดอ่อนที่มีในระบบการควบคุมภายใน และข้ อเสนอแนะในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
2. การจัดทําคูม่ ือแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพื่อเป็ นคูม่ ือการปฏิบตั ิงานและพัฒนาระบบทําให้
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทดีขึ ้น
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บริ ษัทได้ จดั ทําคู่มือแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัท มี
ประสิทธิ ภาพและมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนให้ มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่สมบูรณ์ และครบถ้ วน การจัดทําบัญชี
เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปและเป็ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อ ฝ่ ายบริ หารในการควบคุมการตัดสินใจ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการบริ หารงาน ซึ่งได้ เริ่ มจัดทําตังแต่
้ เดือนมกราคม 2557 แล้ วเสร็ จเดือนกรกฏาคม 2557 และเริ่ มทยอยปรับใช้ และเริ่ ม
ประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2557 โดยมีทงหมด
ั้
6 ระบบ ดังนี ้
1. ระบบการขายสินค้ า ตังลู
้ กหนี ้ และรับชําระเงิน
2. ระบบซื ้อ ตังเจ้
้ าหนี ้ และจ่ายชําระเงิน
3. ระบบสินค้ าคงคลัง (คลังวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และคลังสินค้ าสําเร็จรูป)
4. ระบบสินทรัพย์ถาวร
5. ระบบเงินเดือน
6. ระบบเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อย
หมายเหตุ : คูม่ ือการปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

3. การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งแบ่งเป็ นรายไตรมาส เริ่ มจากการประเมินบริ ษัทเบื ้องต้ น และประเมิน
หลังจากที่ได้ ปฏิบตั ิตามคูม่ ือการปฏิบตั ิงานแล้ ว
โดยสรุปแผนงานการตรวจสอบดังนี ้
ลําดับ

แผนการตรวจ

1

มิถนุ ายน 2556

2

กันยายน 2556
(ไตรมาส 3 ’56)
มกราคม 2557

3
4
5
6

7

กุมภาพันธ์ 2557
(ไตรมาส 4 ’56)
เมษายน 2557
(ไตรมาส 1 ’57)
กรกฏาคม 2557

มิถนุ ายน และ
ตุลาคม 2557
(ไตรมาส 2 ’57)

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
แผนงานตรวจสอบภายใน
สําหรับไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2556
สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ าคงเหลือ
แผนงานตรวจสอบภายใน
สําหรับไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2557
สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ระบบขาย ลูกหนี ้ และการรับชําระ
สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ระบบซื ้อ เจ้ าหนี ้ และการจ่ายชําระ
ร่างคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทเพื่อทดลอง
ปฏิบตั ิ

สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ระบบสินทรัพย์ถาวร และระบบเงินเดือน
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การปฏิบัตขิ องผู้บริหาร
ผู้บริ หารรับทราบ
และให้ ปฏิบตั ิตามแผน
ผู้บริ หารรับทราบประเด็นที่พบ และมอบหมาย
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
ผู้บริ หารรับทราบ
และให้ ปฏิบตั ิตามแผน
ผู้บริ หารรับทราบประเด็นที่พบ และมอบหมาย
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
ผู้บริ หารรับทราบประเด็นที่พบ และมอบหมาย
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ
ผู้บริ หารแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามคูม่ ือการ
ปฏิบตั ิงาน หากพบปั ญหาในทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ทู ี่
รับผิดชอบประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อดําเนินการปรับปรุงให้ ถกู ต้ องต่อไป
ผู้บริ หารรับทราบประเด็นที่พบ และมอบหมาย
ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ซึง่ ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในช่วงแรกผู้ตรวจสอบได้ ตรวจสอบระบบหลัก ๆ เมื่อพบข้ อบกพร่ องจากระบบการ
ควบคุมภายในได้ เสนอแนะเพื่อให้ บริ ษัทได้ ปรับปรุงระบบการทํางานในส่วนต่างๆ ซึง่ บริ ษัทได้ แก้ ไขและปรับปรุงระบบให้ ดีขึ ้นตามลําดับ
4. การประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
ในช่วงปลายปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้ ประเมินระบบควบคุมภายใน ได้ นําแนวคิดการประเมินผลของการควบคุม
ภายในตามแนว COSO มาใช้ ประเมินผลขันต้
้ น เพื่อเป็ นการประเมินความเพียงพอของโครงสร้ างการควบคุมโดยภาพรวม โดยใช้ วิธีการ
สอบถามกับผู้บริ หารระดับสูงและฝ่ ายบริ หารที่รับผิดชอบในแต่ละระบบงาน พร้ อมสังเกตการณ์การปฏิบตั ิงานภายในองค์กร เพื่อเป็ น
การสะท้ อนถึงความเข้ มแข็ง หรื อ อ่อนแอ ของระบบการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้ อมเพื่อการควบคุม (Control
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities) ข้ อมูลสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสาร (Information & Communication) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ผลการประเมินความเพียงพอของโครงสร้ าง
การควบคุมโดยภาพรวม ทัง้ 5 ด้ าน ดังกล่าว ซึง่ ผู้ตรวจสอบภายในได้ รายงานผลการประเมิน COSO และการติดตามระบบการควบคุม
ภายในตามแนว COSO ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงแล้ วในการประชุมครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558
5. การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หาร
ความเสี่ยง
ซึ่งการรายงานผลการสอบทานและการติดตามผลให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาในไตรมาส 4 ปี
2557 – 2558 ซึง่ ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน COSO โดยลําดับดังนี ้

ลําดับ

1

2

3

แผนการตรวจ
ธันวาคม 2557

กุมภาพันธ์ 2558
(ไตรมาส 1 ’58)

พฤษภาคม 2558
(ไตรมาส 2 ’58)

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การปฏิบตั ขิ องผู้บริหาร

(1) ประกาศใช้ คมู่ ือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
(2) สรุปผลการตรวจสอบภายในและผลการ
ติดตาม ประจําปี 2557
(3) แผนงานตรวจสอบภายในปี 2558 และ
COSO
(1) ติดตามระบบการควบคุมภายใน
- ระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ าคงเหลือ
- ระบบสินทรัพย์ถาวร
- ระบบเงินเดือน
(2) การสอบทานระบบการควบคุมภายในแบบ
COSO
(1) สรุปผลการติดตามและรายงานความ
คืบหน้ าระบบการควบคุมภายใน
- ระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ าคงเหลือ
- ระบบสินทรัพย์ถาวร

สําหรับการติดตามผลการสอบทานระบบ
การควบคุมภายในทุกระบบงาน ผู้บริ หารได้
ชี ้แจงการปฏิบตั ิตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เสนอแนะ และกําหนดเวลาแล้ วเสร็จ
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ได้ ปฏิบตั ิตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เสนอแนะแล้ ว ส่วน COSO ผู้บริ หารอยู่
ระหว่างการปรับปรุงและแก้ ไข

ได้ ปฏิบตั ิตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เสนอแนะในส่วนที่จะต้ องปฏิบตั ิใน Q1’58
และได้ ปฏิบตั ิตามส่วนที่เกี่ยวกับ COSO
แล้ ว

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ครั ง้ ที่(วันที่)

1/2557
(22/12/57)

1/2558
(24/02/58)

2/2558
(12/05/58)

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ลําดับ

4

แผนการตรวจ

มิถนุ ายน 2558
(ไตรมาส 3’58)

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
(2) การติดตามการควบคุมภายในแบบ
COSO
(3) ตรวจสอบแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน
(1) สอบทานระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ า
คงเหลือ
(2) สรุปผลการติดตามและรายงานความ
คืบหน้ าในประเด็นที่เคยตรวจพบ

การปฏิบตั ขิ องผู้บริหาร

ได้ ปฏิบตั ิตามที่ผ้ ตู รวจสอบภายใน
เสนอแนะแล้ ว

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ครั ง้ ที่(วันที่)

4/2558
(11/08/58)

ในการติดตามและรายงานความคืบหน้ าในการสอบทานสําหรับระบบที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะไปแล้ ว โดยสรุปเป็ นข้ อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะซึ่งได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสี่ยงครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของแต่ละฝ่ ายตามระบบการทํางานซึง่ ยัง
มีข้อบกพร่องที่จะต้ องแก้ ไข บริ ษัทได้ มอบหมายให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในเข้ าตรวจสอบแต่ละระบบของบริ ษัทประจําทุกไตรมาส ซึง่ ได้ ตรวจ
ครบถ้ วนแล้ วใน 5 ระบบหลัก ได้ แก่ (1) ระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ าคงคลัง (2) ระบบรายได้ การบันทึกลูกหนี ้ และการรับชําระ (3)
ระบบการจัดซื ้อ การบันทึกเจ้ าหนี ้และการจ่ายชําระ (4) ระบบสินทรัพย์ถาวร และ (5) ระบบเงินเดือน
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ สรุ ปผลการตรวจสอบและการติดตามผลให้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความ
เสี่ยงทราบในแต่ละครั ง้ โดยการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงครั ง้ ที่ 1/2557 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ผู้
ตรวจสอบภายในได้ สรุ ปผลการติดตามประจํ าปี 2557 และครั ง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ครั ง้ ที่ 2/2558 เมื่อ วันที่ 12
พฤษภาคม 2558 และ ครั ง้ ที่ 4/2558 เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้ รายงานผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายในตามลําดับ ซึ่ง
สามารถสรุปข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และการดําเนินการของบริ ษัทที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วซึง่ ตรวจติดตามโดยผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี ้
ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
1. ระบบต้ นทุนการผลิตและสินค้ าคงเหลือ
1. บริ ษั ท มี ก ารจัด ทํ า ต้ น ทุน ต่ อ Job บริ ษัทควรจัดทําต้ นทุนต่อ Job (WO) สําหรับ บริ ษั ท ได้ คํ า นวณต้ น ทุน สํ า หรั บ รางเดิ น
(WO) สําหรับงานตู้สวิทช์บอร์ ด งานตู้สวิทช์บอร์ ด และต้ นทุนต่อหน่วย สําหรับ สายไฟ ซึ่งใช้ วิธีต้นทุนมาตรฐานแล้ ว ซึ่ง
และต้ นทุน ต่ อ หน่ ว ยสํ า หรั บ งาน งานรางเดินสายไฟ ให้ ครบทุกกรณี และจัดทํา เปรี ยบเทียบกับต้ นทุนจริ งแล้ ว ไม่พบผล
รางเดินสายไฟไม่ครบทุกกรณี ทํา เอกสารสรุ ปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเกี่ยวกับการ แตกต่างที่มีสาระสําคัญ
ให้ ผ้ บู ริ หารไม่สามารถทราบต้ นทุน คํา นวณต้ นทุน ดังกล่าว และการรั บ รู้ รายได้ ใ ห้ ในส่วนของตู้สวิทช์ บอร์ ด บริ ษัทได้ จัดทํา
ที่เกิดขึน้ แล้ วของแต่ละ Job ใน สัมพันธ์กนั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร สรุ ปรายงานต้ นทุนเปรี ยบเทียบต้ นทุนที่
มีข้อมูลต้ นทุนต่อหน่วย กําไรขันต้
้ น และการรับรู้ เกิดขึ ้นจริ งกับประมาณการต้ นทุนสําหรับ
ระหว่างงวดได้
รายได้ เชิงบริ หาร ประกอบการตัดสินใจได้ อย่าง งานที่ผลิตเสร็ จแล้ ว เพื่อทราบต้ นทุนต่อ
งาน ซึง่ จะดําเนินการจัดทําสําหรับงานที่มี
แม่นยํามากขึ ้น
มูล ค่า 100,000 บาทขึน้ ไป ตามที่ มี ก าร
อนุ มั ติ เ ห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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ข้ อสังเกต
2. บริ ษั ท จัด เก็ บ หลัก ฐานการตรวจ
นั บ สิ น ค้ าคงเหลื อ และปรั บ ปรุ ง
ผลต่ า งจากการตรวจนั บ สิ น ค้ า
คงเหลื อ สํ า หรั บ ไตรมาส 1/2558
บางรายการไม่ครบถ้ วนตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไว้

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรให้ ความสําคัญ และปฏิบตั ิตามระบบ
การควบคุม ภายใน เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติในการตรวจนับสินค้ าคงเหลือที่ได้ มีการ
กําหนดขึ ้นแล้ ว เพื่อจัดทํารายงานส่งให้ ผ้ บู ริ หาร
อนุมตั ิ ก่อนทําการปรับปรุงยอด

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ไ ด้ จั ด ป ร ะ ชุ ม ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ยวข้ องเคร่ งครั ดในการตรวจนับสินค้ า
คงเหลื อ เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเจ้ าหน้ าที่บางหน่วยงาน ทํา
ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นเรื่ อ งวิ ธี
ปฏิ บั ติ ต ามระบบการควบคุ ม ภายใน
เกี่ยวกับการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ โดย
สิ น ค้ าคงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ปรั บ ปรุ ง ใน
Q1/2558 ทางบริ ษัทได้ นํามาปรับปรุงใน
Q2/2558 ครบถ้ วนแล้ ว

3. บริ ษั ท มี ก ารจั ด ทํ า และสอบยั น
รายงานชัว่ โมงการทํางานเพื่อใช้ ใน
การคํานวณกําไรต่อJob order
เทียบกับฝ่ ายบุคคล แต่ไม่ได้ มีการ
ลงลายมือชื่อ ผู้จดั ทํา ผู้ตรวจสอบ
เพื่ อ เป็ นหลั ก ฐานการสอบทาน
ผลต่างของเอกสารดังกล่าว

บริ ษั ท ฯ ควรกํ า หนดให้ มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ
ผู้จดั ทําและผู้ตรวจสอบ รวมถึงอธิบายถึงผลต่าง
ของข้ อมูลชั่วโมงการทํางานจากการตรวจสอบ
ในรายงานต่างๆ เพื่อ ใช้ เป็ นหลักฐานการสอบ
ทานผลต่างของข้ อมูลชั่วโมงการทํางานและให้
สามารถแก้ ไขได้ อย่างถูกต้ องต่อไป

บริ ษั ท ได้ กํ า หนดขัน้ ตอนการจัด ทํ า และ
สอบยัน รายงานชั่ว โมงการทํ า งานโดย
ตรวจสอบชัว่ โมงการทํางานใหม่ โดยฝ่ าย
บุค คล ฝ่ ายวางแผนการผลิ ต และฝ่ าย
บัญชี พร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อกํากับ และ.
จัดทําใบสรุ ปปะหน้ าอธิ บายผลต่างของ
ยอดชัว่ โมงทํางานและสาเหตุของผลต่าง
ดังกล่าว ได้ จัดทําแล้ วเสร็ จสิ ้นเดือน มิย.
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บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า รายละเอี ย ดสิ น ทรั พ ย์ ใ น
ทะเบียนทรัพย์สินของส่วนบัญชีให้ สามารถสอบ
ยันกับข้ อมูลของผู้ดูแลสินทรั พย์ และจัดทําให้
เป็ นปั จจุบนั

บริ ษั ท เริ่ ม ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น ตัง้ แต่เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557
และดํ า เนิ น การเสร็ จ ในเดื อ นธั น วาคม
2557
ในการจัดทํารายงานเทียบรหัสสินทรั พย์
พบว่ า มี สิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทแม่ พิ ม พ์ และ
Punch มีก ารกํ าหนดรหัสของผู้ดูแ ล
สินทรัพย์ เลขที่ซํ ้ากัน หรื อบางรายการไม่
มีรหัสบัญชีบ้าง ซึ่งตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน
2558 ได้ มีการแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว

2. ระบบสินทรั พย์ ถาวร
1. สินทรัพย์ถาวรจะมีการจัดทํารหัส 2
ชุด คือรหัสของส่วนบัญชี (ทะเบียน
ทรั พ ย์ สิ น ) และรหั ส ของผู้ ดู แ ล
สินทรัพย์ในแผนกซ่อมบํารุง, แผนก
QC, แผนกวิศวผลิตและแผนก
ธุ ร ก า ร ( ท ะ เ บี ย น ข อ ง ผู้ ดู แ ล
สินทรั พย์ ) แต่ทะเบียนของผู้ดูแลมี
การจัดทําข้ อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั ,ไม่
ครบถ้ วน และมีรายละเอียดไม่ตรง
กับทะเบียนทรัพย์สินของส่วนบัญชี
2. บริ ษัทไม่มีการจัดทําทะเบียน
ประวัติทรัพย์สิน ทําให้ ยากต่อการ
ติดตามตรวจนับ และไม่สามารถ
ยืนยันความมีตวั ตนของสินทรัพย์ได้
อย่างครบถ้ วน

บริ ษัทควรจัดทําทะเบียนประวัติทรัพย์สินสําหรับ
สิ น ทรั พ ย์ ทุก รายการให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสิ น้ ปี
เพื่ อ ให้ สามารถพิ สู จ น์ ความมี อ ยู่ จ ริ งของ
สิ น ทรั พ ย์ และง่ า ยต่ อ การดํ า เนิ น การติ ด ตาม
สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ เป็ นไปตามแผนการตรวจนั บ
สินทรัพย์ของบริ ษัท
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ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
บริษัท อาจีกาว่ า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด
1. ระบบต้ นทุนต้ นทุนการผลิตและ
สินค้ าคงเหลือ
1. บริ ษัทมีการจัดทําต้ นทุนโดยการปิ ด บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า ต้ นทุ น ต่ อ หน่ ว ยและจั ด ทํ า
แบบต้ นทุ น รวมตอนสิ น้ งวด ซึ่ ง เอกสารสรุ ปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเกี่ยวกับการ
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ คํา นวณต้ นทุน ดังกล่าว และการรั บ รู้ รายได้ ใ ห้
รั บ รองทั่ ว ไป และหลั ก เกณฑ์ ที่ สัมพันธ์กนั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร
้ น และการรับรู้
บริ ษั ท กํ า หนด เพื่ อ การจั ด ทํ า งบ มีข้อมูลต้ นทุนต่อหน่วย กําไรขันต้
การเงินเท่านัน้ ทําให้ ผ้ ูบริ หารขาด รายได้ เชิงบริ หาร ประกอบการตัดสินใจได้ อย่าง
ข้ อมูลที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบกําไร แม่นยํามากขึ ้น
้ นที่เกิดขึ ้นในแต่ละงาน (แต่ละ
ขันต้
Job Order) เมื่อเทียบกับราคาขาย
ที่ กํ า หนดโดยประสบการณ์ ข อง
ผู้บริ หาร
2. บริ ษัทมีการจัดทํา และจัดเก็บใบส่ง  บริ ษัทควรเคร่งครัดให้ ผ้ จู ดั ทําและตรวจสอบ
สิ น ค้ า ผลิ ต เสร็ จ สํ า หรั บ ไตรมาส
ลงลายมือชื่อใน ใบส่งสิ นค้าผลิ ตเสร็ จ เพื่อ
1/58 บางรายการไม่ค รบถ้ ว นตาม
เป็ นหลักฐานว่าได้ บนั ทึกรับสินค้ าในระบบ
ระ บบ การควบคุ ม ภายในที่ ได้
WINSpeed ด้ วยรายการและจํ านวนที่
กําหนดไว้
ถูกต้ องครบถ้ วน
โดยประเด็ น ที่ พ บเกิ ด จากความ  บริ ษั ท ควรเคร่ ง ครั ด ให้ มี ก ารจัด เก็ บ ใบส่ ง
บกพร่ อ งของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู จั ด ทํ า และ
สิ นค้าผลิ ตเสร็ จให้ ครบถ้ วน เรี ยงตามเลขที่
ตรวจสอบที่ ไ ม่ เ คร่ งครั ด ในการลง
แนบกั บ ใบส่ ง มอบสิ น ค้ า สํ า เร็ จ รู ป และ
ลายมือชื่อรับสินค้ า และการจัดเก็บให้
วัตถุดิบ (Manual)
ครบถ้ วน

3. บริ ษั ท มี ก ารจั ด ทํ า และจั ด เก็ บ
เอกสารหลักฐานการตรวจนับสินค้ า
คงเหลื อ สํ า หรั บ ไตรมาสที่ 1/2558
บางรายการไม่ ค รบถ้ ว น และไม่ มี

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน

บริ ษั ทยั ง คงจั ด ทํ า ต้ นทุ น โดยระบบ
Express ซึ่งเป็ นการปิ ดแบบต้ นทุนรวม
ซึ่งเป็ นไปตามระบบบัญชี ที่ใช้ ในการปิ ด
บัญชีสําหรับปี 57
บริ ษัทมีแผนจะจัดทําต้ นทุนต่อหน่วย ใน
ระบบ Winspeed โดยปั จจุบนั บริ ษัทมี
การบันทึกข้ อมูลทังในระบบExpress
้
และ
Winspeed ควบคู่กัน ไป โดยได้ ทําการ
กระทบยอดระหว่ า ง 2 ระบบอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง
ตรงกัน

 บริ ษัทได้ กําหนดวิธีการควบคุม
เพิ่มเติม โดยให้ ผ้ จู ดั ทําและตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อในเอกสาร ใบส่งสินค้ า
ผลิตเสร็จทุกใบ เพื่อเป็ นหลักฐานว่า
ได้ บนั ทึกและตรวจสอบการรับสินค้ า
ในระบบ WINSpeed อย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง
 จัดทํา Log ควบคุมการจ่ายเอกสาร
ใบส่งมอบสินค้ าสําเร็ จรูปและวัตถุดิบ
(Manual) และกําหนดให้ เบิกเอกสาร
ดังกล่าวจากเจ้ าหน้ าที่คลังวันต่อวัน
รวมทังเมื
้ ่อบันทึกรับสินค้ าแล้ วจะต้ อง
จัด พิ ม พ์
ใบส่ ง สิ น ค้ า ผลิ ต เสร็ จ
(WINSpeed) มาแนบและจั ด เก็ บ
เรี ย งตามเลขที่ พร้ อมทัง้ ลงบัน ทึ ก
เลขที่เอกสารลงใน Log ควบคุมการ
จ่า ยเอกสารด้ วย เพื่ อ สอบยัน ความ
ครบถ้ วนซึง่ ได้ ดําเนินการแล้ ว กค.58
บริ ษัทควรให้ ความสําคัญ และปฏิบตั ิตามระบบ บริ ษั ทได้ กํ าหนดวิ ธี ปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม
การควบคุม ภายใน เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง ขัน้ ตอนการ เกี่ยวกับการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ ดังนี ้
ปฏิบัติในการตรวจนับสินค้ าคงเหลือที่ได้ มีการ
กําหนดขึ ้นแล้ ว เพื่อจัดทํารายงานส่งให้ ผ้ บู ริ หาร 1.จัดทําคูม่ ือต่างๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น คู่มือ
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ข้ อเสนอแนะ
การจัด ทํารายการปรั บ ปรุ ง ผลต่า ง อนุมตั ิ ก่อนทําการปรับปรุงยอด
จากการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ

4. การจัดทําเอกสารการรั บสินค้ าเข้ า
คลัง มีการแสดงมูลค่าของสินค้ า ซึง่
เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ าผู้ทําหน้ าที่ดูแ ล
รักษาสินค้ าไม่ควรรับรู้ เกี่ยวกับเรื่ อง
มูลค่าของสินค้ าเพื่อป้องกันโอกาสที่
จะเกิดการทุจริ ต
2. ระบบสินทรั พย์ ถาวร
1. การตรวจนั บ ทรั พ ย์ สิ น ของแผนก
บัญชีพบว่ามีสินทรัพย์บางรายการที่
หาไม่พบหรื อไม่ติดป้ายรหัสหรื อติด
ป้ายรหัสไม่ครบถ้ วน ทําให้ ยากต่อ
ก า ร ติ ด ต า ม ส อ บ ยั น ท รั พ ย์ สิ น
ระหว่ า งรหั ส ทรั พ ย์ สิ น ของแผนก
บัญ ชี กับ รหัส ทรั พ ย์ สิ น ของผู้ดูแ ล
ทรัพย์สิน
2. บริ ษัทไม่มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ ดี เ กี่ ยวกั บ ระบบการแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงสินทรั พย์ (เลิกใช้ งาน
สู ญ หาย หรื อขาย) จากผู้ ดู แ ล
สิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ แผนกบัญ ชี สิ น ทรั พ ย์

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน
MN-AC-001 เรื่ องการนับสินค้ าคงเหลือ
ของแต่ละหน่วยงาน เกณฑ์ในการตรวจ
นับและวิธีการสุม่ ตรวจ วิธีการบันทึกใน
ใบตรวจนับ ฯลฯ รวมทังจั
้ ดประชุมให้
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องทุกส่วนงานมีความ
เข้ าใจที่ตรงกัน
2.จัดทําแผนการตรวจนับสินค้ าคงเหลือ
ประจําไตรมาสส่งให้ ทกุ ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนถึงวันตรวจนับ
รวมทังจั
้ ดประชุมชี ้แจงให้ ทกุ แผนกมี
ความเข้ าใจตรงกัน
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการตรวจนั
้
บ
สินค้ าอย่างเคร่งครัด สําหรับการตรวจนับ
สินค้ าคงเหลือประจําไตรมาส 2/58 เพื่อ
สามารถจัดทํางบการเงินที่ถกู ต้ องแล้ ว

บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีการควบคุมภายใน เรื่ องการ
จั ด ทํ า เอกสารรั บ โดยกํ า หนดให้ มี ก ารแสดง
เฉพาะรายการและจํานวนสินค้ า และปิ ดมูลค่า
สินค้ าในเอกสารทุกใบที่ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดูแล
สิ น ค้ า เพื่ อ ใช้ ในการตรวจรั บ สิ น ค้ า และลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ สิ น ค้ าในเอกสารดั ง กล่ า วที่
เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทได้ ปรับวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับ
และจ่ า ยสิ น ค้ าใหม่ โดยกํ าหนดให้
พนั ก งานผู้ ดูแ ลคลัง สิ น ค้ า ได้ รั บ สํ า เนา
ใบกํ ากับภาษี หรื อใบส่งสิ นค้าที่มีการปิ ด
ราคา เพื่อใช้ รับสินค้ าและจัดทําบัญชี คุม
สิ นค้า ได้เริ่ มดําเนินการแล้ ว กค.58

บริ ษั ท ควรจัด ทํ า รายงานเที ย บรหัส สิ น ทรั พ ย์
ระหว่ า งทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของแผนกบัญ ชี กับ
ทะเบี ย นของผู้ดูแ ลสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
สอบยันกันได้ โดยจัดทําให้ แล้ วเสร็ จภายในสิ ้นปี
เพื่อ ให้ ง่ายต่อการติ ดตามตรวจนับและเป็ นไป
ตามแผนการตรวจนั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ บ ริ ษั ท ได้
กําหนดไว้

บริ ษั ท เริ่ ม จัด ทํ า รายงานการเที ย บรหัส
สิ น ทรั พ ย์ ก่ อ นการนับ สิ น ทรั พ ย์ ถ าวรใน
เดือนธันวาคม 2557 และมีการปรั บปรุ ง
ตัด จํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี อ ยู่จ ริ ง ออก
จากทะเบียนทรัพย์สินบัญชีแล้ ว

บริ ษัทควรกํ าหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดูแลสินทรั พย์
แผนกต่างๆจัดทําใบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงสถานะ
สิ น ทรั พ ย์ พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ อนุ มั ติ โ ดยผู้ มี
อํ า นาจ ก่ อ นส่ง ให้ แ ผนกบัญ ชี ใ ช้ เ ป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในทะเบียน

บริ ษั ท ได้ กํ า หนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบทรั พ ย์ สิ น
โดยเฉพาะเพื่อประสานงานระหว่างแผนก
บัญชีกับผู้ดูแลทรัพย์ สิน โดยมีการจัดทํา
ใบแจ้ งการเปลี่ยนแปลงสถานะสินทรัพย์
ตัง้ แต่ เ ดื อ นธัน วาคม 2557 และกํ า หนด
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ข้ อสังเกต
ข้ อเสนอแนะ
ทราบ โดยหากสิ น ทรั พ ย์ ใ ดมี ก าร ทรัพย์สิน และบันทึกบัญชีตอ่ ไป
เปลี่ ย นแปลงสถานะจะทํ า การ
บันทึกในทะเบียนของตน โดยไม่มี
การแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
แผนกบัญชีสินทรัพย์ทราบ จึงทําให้
ทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของบั ญ ชี มี
สถานะไม่ ต รงกั บ ทะเบี ย นของ
ผู้ดแู ลสินทรัพย์ และสินทรัพย์ที่มีอยู่
จริ ง
3. บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ (ที่ ดิ น ) ยัง ไม่ ไ ด้ บริ ษัทควรดําเนินการโอนสินทรั พย์ ที่ซือ้ แล้ วให้
โอนชื่อเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท
เป็ นชื่อกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เอกสารประกอบและ
แบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ องเริ่ ม ตั ง้ แต่ เ ดื อ น
มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป

ที่ดินดังกล่าวเป็ นของบริ ษัท WCP ที่ถูก
ควบรวมกิ จการเข้ ากั บ AG&SCIMT
สถานะของ WCP จึงถือว่าเลิกกิจการ
และสินทรั พย์ จะต้ องถูกโอนไปยังบริ ษัท
ใหม่ (AG&SCIMT)
ในปั จ จุ บัน ที่ ดิ น ดัง กล่ า วได้ ถู ก โอนเป็ น
กรรมสิทธิ์ AG&SCIMT เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2528 รวมทังเปลี
้ ่ยนชื่อ
ในทะเบียนเครื่ องจักรเรี ยบร้ อยแล้ ว

ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ อนุมตั ิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท โดยพิจารณาจากรายงาน
การตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะของระบบการควบคุมภายในที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้ตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขปรั บปรุ งระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะประเด็นข้ อสังเกตที่มีความเสี่ยงต่อ การดําเนินธุรกิ จอย่างมี
นัยสําคัญเรี ยบร้ อยแล้ ว

13.3 ข้ อสังเกตของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ทําการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะให้ แก่บริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
สิ่งที่ตรวจพบ
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
ระบบต้นทุนการผลิ ต และสิ นค้าคงเหลือ :

ข้ อเสนอแนะ

ผลการติดตามของผู้สอบบัญชี

1. บริ ษั ท มี ก ารจัด ทํ า ต้ น ทุน งานต่ อ Job
(WO) สําหรับงานตู้สวิทช์บอร์ ด และต้ นทุน
ต่อหน่วยสําหรั บงานรางเดินสายไฟไม่ครบ
ทุกกรณี เช่น
- งาน (Job) ที่เปิ ดใหม่ในเดือน แต่อยู่
ในช่วงระหว่างการผลิต (ซึ่งจะมีต้นทุน

บริ ษัทควรจัดทําต้ นทุนงานต่อ Job (WO)
สํา หรั บ งานตู้ส วิ ท ช์ บอร์ ด และต้ น ทุน ต่อ
หน่วยสําหรับงานรางเดินสายไฟที่เกิดขึน้
และควรจัด ทํ า เอกสารสรุ ป ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการคํานวณต้ นทุนของ
งานแต่ละ Job ดังกล่าว เพื่อใช้ ในการ

บริ ษัทได้ จดั ทําต้ นทุนงานต่อ Job (WO)
สํ า หรั บ งานตู้ส วิ ท ช์ บ อร์ ด และต้ น ทุน ต่อ
หน่วยสําหรับงานรางเดินสายไฟเพื่อใช้ ใน
การวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบต้ นทุนจริ ง
กับต้ นทุนมาตรฐาน สําหรั บการจัดทํางบ
การเงิ น ประจํ า ปี ซึ่งบริ ษั ท ได้ ดํา เนิ น การ
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

สิ่งที่ตรวจพบ
ของวั ต ถุ ดิ บ ค่ า แรงทางตรง และ
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตแล้ วบางส่วน)
- งาน (Job) ที่ผลิตเสร็ จบางส่วน และส่ง
ของไปแล้ วบางส่วน เป็ นต้ น
ส่ง ผลให้ ผ้ ูบ ริ ห ารไม่สามารถทราบต้ นทุน ที่
เกิดขึ ้นของแต่ละ job ในระหว่างงวดได้
2. บริ ษัทไม่มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์
อายุ สิ น ค้ าคงเหลื อ และไม่ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายการตัง้ สํา รองการลดลงของสิน ค้ า
คงเหลือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ระบบขาย ลูกหนี ้ และรับชําระ :
3. บริ ษัทไม่มีการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการพิจารณาประวัติและการอนุมตั ิ
เงื่อนไขการชําระเงินของลูกค้ า ที่เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร
รวมถึ ง เอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณา
สิ นทรัพย์ถาวร :
4. บริ ษัทไม่มีนโยบายในการกําหนดราคา
ซาก และอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ถาวร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ข้ อเสนอแนะ
ผลการติดตามของผู้สอบบัญชี
บริ ห ารต้ น ทุน และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ แล้ วเสร็ จในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งรายการ
วิเคราะห์ รายได้ ต้ นทุน และอัตรากํ าไร ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
ขันต้
้ นของแต่ละ Job
บัญชีแล้ ว

บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า รายงานวิ เ คราะห์ อ ายุ
สินค้ าคงเหลือและมีการกํ าหนดนโยบาย
การตังสํ
้ ารองการลดลงของสินค้ าคงเหลือ
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และนํ า มาปฎิ บัติ
อย่างเคร่งครัด

บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการพิ จ ารณา
และการบันทึกสํารองการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ และจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุ
สินค้ าคงเหลือแล้ ว โดยได้ นํามาถือปฏิบตั ิ
ทันทีในการจัดทํางบการเงินประจํ าปี ซึ่ง
รายการดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ ว

บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า และจั ด เก็ บ เอกสาร บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ซึ่ง
หลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาการให้ รายการดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
เครดิตแก่ลูกค้ าทังรายเก่
้
าและรายใหม่ไว้ ผู้สอบบัญชีแล้ ว
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเพื่ อ เป็ นหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณา
บริ ษัทควรมีนโยบายในการกํ าหนดราคา
ซาก และอายุ ก ารใช้ งานของสิ น ทรั พ ย์
ถาวรเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร และนํ า มา
ปฎิ บั ติ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอเมื่ อ มี ก ารซื อ้
สินทรัพย์ถาวร

บริษัท อาจีกาว่ า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด
ระบบต้นทุนการผลิ ต และสิ นค้าคงเหลือ :
1. บริ ษัทมีการปิ ดบัญชีต้นทุนการผลิตด้ วย บริ ษัทควรจัดทําต้ นทุนงาน (Job Order )
ระบบ Express ซึ่งรวมต้ นทุนวัตถุดิบ สํ า หรั บ งานทุก งาน โดยการปั น ส่ ว นค่ า
ค่ า แรง และค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต ซึ่ ง วัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้ จ่ายในการผลิต
ถูก ต้ อ งและเป็ นไปตามมาตรฐานการ สํา หรั บ งานแต่ล ะงาน เพื่อ ประโยชน์ ใ น
บัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไป และเป็ นไปตาม การวิ เ คราะห์ รายได้ ต้ น ทุน และอัต รา
หลั ก การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท โดย กําไรขันต้
้ นของแต่ละงาน
บริ ษั ท มี ก ารควบคุม ต้ น ทุน งานเฉพาะ
ชิน้ งาน (Job order) เฉพาะงาน
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บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายในการกํ า หนด
ราคาซาก และอ ายุ ก ารใช้ งานขอ ง
สินทรัพย์ถาวรแล้ ว โดยได้ นํามาถือปฏิบตั ิ
ทันทีในการจัดทํางบการเงินประจํ าปี ซึ่ง
รายการดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ ว

บ ริ ษั ท ไ ด้ นํ า ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ใ ห ม่
(Winspeed) มาใช้ โดยในระหว่างไตรมาส
1 ปี 2558 บริ ษั ท กํ า ลั ง ทํ า การทดสอบ
ระบบ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดทําเอกสาร
สรุ ปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานเกี่ยวกับต้ นทุน
งาน (Job Cost) ตามระบบ Winspeed ที่
ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะนํามาใช้ ในการบันทึก
บั ญ ชี เพื่ อ ให้ พนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามแล้ ว

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

สิ่งที่ตรวจพบ
โครงการ เพื่ อ นํ า เสนอผู้ บริ ห ารเพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ ข้ อมู ล ในเชิ ง
บริ หารเท่านัน้
บริ ษั ท ควรมี ก ารคํ า นวณต้ น ทุ น รายงาน
ต้ นทุนสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิต
ตามชิ ้นงาน (Job order) และแสดงมูลค่าต่อ
หน่วยของแต่ละ Job order ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง

ข้ อเสนอแนะ

2. บริ ษัทไม่มีการจัดทํารายงานวิเคราะห์
อายุ สิ น ค้ าคงเหลื อ และไม่ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายการตัง้ สํารองการลดลงของสินค้ า
คงเหลือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า รายงานวิ เ คราะห์ อ ายุ
สินค้ าคงเหลือและมีการกํ าหนดนโยบาย
การตังสํ
้ ารองการลดลงของสินค้ าคงเหลือ
เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร และนํ า มาปฏิ บัติ
อย่างเคร่งครัด

ระบบขาย ลูกหนี ้ และรับชําระ :
3. บริ ษัทไม่มีการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการพิจารณาประวัติและการอนุมตั ิ
เงื่อนไขการชําระเงินของลูกค้ า ที่เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร
รวมถึ ง เอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณา
สิ นทรัพย์ถาวร :
4. กรรมสิทธิ์ของที่ดินของบริ ษัท อาจีกาว่า
แอนด์ เอสซีไอ เมทัลเทค จํากัด ซึ่งเกิดจาก
การควบรวม หลังจากการควบรวมบริ ษัทยัง
ไม่ ไ ด้ ทํ า การเปลี่ ย นชื่ อ จากบริ ษั ท เวิ ล ด์
โค้ ตติ ้ง โพรเซ็ส จํากัด เป็ นบริ ษัท อาจีกาว่า
แอนด์ เอสซี ไ อ เมทัล เทค จํ า กัด (บริ ษั ท ที่
จัดตังใหม่
้ หลังจากการควบรวม)
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายในการกําหนดราคา
ซาก และอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ ถาวร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ผลการติดตามของผู้สอบบัญชี
ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้ นมา ซึ่ ง
รายการดังกล่าวได้ ผ่านการสอบทานโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ ว
ในปี 2558 บริ ษัทได้ มีการบันทึกข้ อ มูล
ทังในระบบ
้
Express และ Winspeed
ควบคู่กัน ไป และได้ ทํ า การกระทบยอด
ระหว่ า ง 2 ระบบ เพื่ อ ป้ องกั น ความ
ผิดพลาดก่อนใช้ งานจริ ง
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายการพิ จ ารณา
และการบันทึกสํารองการลดลงของสินค้ า
คงเหลือ และจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุ
สินค้ าคงเหลือแล้ ว โดยได้ นํามาถือปฏิบตั ิ
ทันทีในการจัดทํางบการเงินประจํ าปี ซึ่ง
รายการดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีแล้ ว

บริ ษั ท ควรจั ด ทํ า และจั ด เก็ บ เอกสาร บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว ซึ่ง
หลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาการให้ รายการดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดย
เครดิตแก่ลูกค้ าทังรายเก่
้
าและรายใหม่ไว้ ผู้สอบบัญชีแล้ ว
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

บริ ษั ท ควรรี บ ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ ผู้ถื อ บริ ษัทอยู่ระหว่างการติดตามเอกสารจาก
กรมสรรพากร เพื่ อ นํ า ไปเป็ นหลั ก ฐาน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ ถกู ต้ อง
ประกอบการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ของ
ที่ดิน ซึง่ จะดําเนินการแจ้ งไปยังกรมที่ดิน

บริ ษัทควรมีนโยบายในการกํ าหนดราคา
ซาก และอายุ ก ารใช้ งานของสิ น ทรั พ ย์
ถาวรเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร และนํ า มา
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ เมื่ อ มี ก ารซื อ้
สินทรัพย์ถาวร
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บริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายในการกํ า หนด
ราคาซากและอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
ถาวรแล้ ว โดยได้ นํามาถื อปฏิบัติทันทีใน
การจัดทํางบการเงินประจําปี ซึ่งรายการ
ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ ว

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

ข้ อสังเกตดังกล่าวข้ างต้ น ได้ มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
และ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 11 สิงหาคม
2558 รับทราบแล้ ว
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