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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีเบสท์เทคเป็นบริษัทแกน (Core
Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก (Steel Fabrication) ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก อันเป็น
แหล่งที่มาของรายได้เกือบทั้งหมดของบริษทั ดังนั้น การพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทจึงเป็นการพิจารณาถึงระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ของเบสท์เทค ประกอบกับการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อย
13.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทาขึ้น และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่ าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ รวม 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
นาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
13.3 ความเห็นของผูต้ รวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทดาเนินการให้บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จากัด (“เอเอ็นเอส”) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษั ท ตั้งแต่วั นที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่ง เอเอ็น เอสได้ มอบหมายให้ นายอมรพงษ์ นวลวิ วัฒน์ ต าแหน่ง กรรมการ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของ เอเอ็นเอส และนายอมรพงษ์ นวลวิวัฒน์ แล้ว เห็นว่ามี ความเป็นอิสระและเหมาะสมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยนายอมรพงษ์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เข้ารับ
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การอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอเอ็นเอส เข้า ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของเบสท์เทคในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 ในทั้ง 3
สานักงาน ได้แก่ สานักงานใหญ่ สานักงานฉะเชิงเทรา และสานักงานสัตหีบ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงาน 9 กระบวนการ
ประกอบด้วย กระบวนการขาย/ประมูลงาน กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสินค้า กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง กระบวนการบริหารคลังพัสดุ กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมืออุปกรณ์ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย เอเอ็นเอส ได้ออกรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งรายงานสิ่งที่พบจากการสอบทาน พร้อมเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงใน
แต่ละกระบวนการ
บริษัทและเบสท์เทคได้นาข้อเสนอแนะของ เอเอ็นเอส มาวางแผนการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสม กล่าวคือ
การปรับปรุงในระดับองค์กร เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การประกาศอานาจอนุมัติ การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการโดยบริษัทและเบสท์เทค การปรับปรุงระดับนโยบาย เช่น การประกาศนโยบายการทารายการระหว่างกัน คู่มือ
จริยธรรม ดาเนินการโดยบริษั ท ส่วนการปรับปรุง งานระดับ ปฏิบัติการ เช่น การปรับปรุงกระบวนการขายและประมูลงาน
กระบวนการบริหารโครงการ กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน ดาเนินการโดยเบสท์เทค
ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ดังกล่าว บริษัทได้จัดให้ เอเอ็นเอส เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็น
ระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปรับปรุงดังกล่าวดาเนินไปอย่างเหมาะสม จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2558 เอเอ็นเอสได้ออกรายงาน
การตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในอีกครั้ง โดยมีข้อเสนอแนะที่บริษัทและเบสท์เทคควรพัฒนา
อีก 2 ประเด็น และบริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงต่อเนื่องมาถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

การติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุง (4 ตุลาคม 2558)

เบสท์ เทคควรก าหนดนโยบาย/ระเบี ยบปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ การ
ควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมทั้งดาเนินการ
ตามมาตรการต่างๆ ที่กาหนด

 บริษัท ได้ กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับ การควบคุ มความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศสาหรับใช้ในกลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว และได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน IT เข้ามาติดตั้งระบบ
Infrastructure และจัดทาร่างคู่มือปฏิบัติงานด้าน IT ซึ่งอยู่ระหว่างนาเสนอให้ผู้บริหารของบริษัท
อนุมัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558
 คู่มือการดูแลระบบ Wireless Network และคู่มือการดูแลทะเบียนทรัพย์สินของระบบสารสนเทศ
อยู่ระหว่างการจัดทา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
 แผนสารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านระบบสารสนเทศ อยู่ระหว่างการจัดหาระบบสารองข้อมูล
คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558
บริษัทและเบสท์เทคได้กาหนดให้ผู้บริหารเจ้าของโครงการทาหน้าที่ผู้จัดการโครงการ ในการนา
ระบบ SAP B1 (Accounting) และ Business Plus (HR) มาใช้ โดยได้จัดทาแผนงานซึ่งอยู่ระหว่าง
นาเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้
 ระบบบริหารงานบุคคล (Business Plus)
จัดทาแผนงานพัฒนาระบบ Business Plus แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 โดยมีผู้จัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของเบสท์เทคเป็นหัวหน้าโครงการ
 ระบบบริหารจัดการธุรกิจ (SAP Business One)
จัดทาร่างแผนงานพัฒนาระบบ SAP Business One เพื่อใช้ควบคุมการดาเนินการพัฒนาระบบ
ให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งอยู่ระหว่างการนาเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรมเป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ ทีมงานได้นาความต้องการใช้งาน (requirement) ที่เคย
จัดทาไว้ในปี 2556 มาทบทวนเพื่อพัฒนาระบบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเดือนตุลาคม 2558 การพัฒนา
อยู่ในขั้นตอนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)

เบสท์เทคควรกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อวาง
แผนการนาระบบ Software ต่างๆ โดยเฉพาะระบบควบคุ ม
สินค้าคงคลังมาใช้ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ แผนการดังกล่า ว
ควรครอบคลุ ม ทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารตั้ ง คณะท างาน การ
ออกแบบระบบและกระบวนการ การออกแบบรายงานและ
ข้อมูลที่ต้องการ การ set up โปรแกรม การทดสอบโปรแกรม
การทดลองใช้งานด้ว ยการประมวลผลคู่ ข นานกับ ระบบเดิ ม
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และการจัด ทาฐานข้อมูล หลัก
และการยกยอดข้อมูลเข้าระบบใหม่
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ความคืบหน้าในการดาเนินการ
15 ธันวาคม 2558
 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้วิธีการปฏิบัติ
และการดูแลระบบเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจาเป็นต้องปรับคู่มือให้เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่า จะน าเสนอผู้บริหารเพื่ออนุ มัติใ ห้แ ล้ว เสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2558
 บริษัทได้จัดทาคู่มือการดูแลระบบ Wireless Network และคู่มือการดูแล
ทะเบียนทรัพย์สินของระบบสารสนเทศเสร็จสิ้นแล้ว
 บริษัทได้ติดตั้งระบบสารองข้อมูลทั้ง 3 สานักงานเรียบร้อยแล้ว และได้
เริ่มสารองข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558
 ระบบบริหารงานบุคคล (Business Plus)
บริ ษัท ด าเนิ น การตามแผนงานพั ฒนาระบบจนเสร็ จสิ้ น ขั้ น ตอนการ
ทดสอบในเดือนธันวาคม 2558 โดยในเดือนมกราคม – มีนาคม 2559
จะใช้งานระบบ Business Plus ควบคู่กับระบบเดิม (Pararell Run)
หากผลการใช้งานเป็นที่ยอมรับได้ก็จะยกเลิกระบบงานเดิม (Easy Pay)
 ระบบบริหารจัดการธุรกิจ (SAP Business One)
บริษัทอยู่ระหว่างการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมความต้องการใช้งาน
ระบบในปัจจุบัน และประเมินความสามารถของระบบ SAP Business
One ที่ บ ริษัท มีอยู่ ว่ า สอดคล้ องกัน หรือไม่ จากนั้ น ที่ ป รึกษาจะให้
คาแนะนาต่อคณะทางาน ตั้ งแต่ขั้นตอนการทบทวนความต้องการใช้
งานระบบ จนถึงการนาระบบมาใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบที่จะ
น ามาใช้ ส ามารถรองรั บ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดาเนินการจนเสร็จสิ้น
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

13.4 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของเบสท์เทค
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของเบสท์เทคได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี จากการตรวจสอบบัญชีสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 และฝ่ายบริหารได้ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของฝ่ายบริหาร

ระบบรับเงินและจ่ายเงิน
ไม่มีการสอบทานงบกระทบยอดบัญชีเงิน ควรจัดให้มีการสอบทานความถูกต้องของรายการกระทบยอด
ฝากธนาคาร
บัญชีเงินฝากธนาคารโดยเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสเป็นประจาทุก
เดื อ น พร้ อมลงนามและระบุวั น ที่ เพื่ อเป็น มาตรการหนึ่ ง ที่ ใ ช้
ป้องกันและตรวจสอบการทุจริต

เบสท์ เ ทคมอบหมายให้ เ จ้า หน้ า ที่ ฝ่ า ยบัญ ชี มี ห น้ า ที่ จัด ท างบกระทบ ยอดเงินฝากธนาคาร และนาเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบ
ลงนาม และระบุวันที่ตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเป็น
ประจาทุกเดือน ทั้งนี้ ได้เริ่มจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2558
ไม่มีการสุ่มตรวจนับเงินสดย่อย เงินสดรับ ควรจัดให้ เจ้าหน้า ที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทาการตรวจนับเงินสด เบสท์เทคได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย และเช็ค เงินสดที่แ คชเชียร์ รวมถึงเช็ค ลง และเช็คเงินสดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งกาหนดให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือเงินสด
วันที่ล่วงหน้าจากการชาระหนี้
หรื อ การทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และน าเสนอผลการตรวจนั บ ต่ อ ย่อยและเช็คเงินสดเป็นผู้ตรวจนับ เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่กาหนดวันที่เข้า
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ตรวจ พร้อมลงนามและวันที่ตรวจนับ และนาเสนอรายงานต่อผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558
ระบบสินค้าคงเหลือ
ไม่ มี ก ารควบคุ ม ล าดั บ เลขที่ แ ละความ ควรจัดให้มีการกาหนดหมายเลขใบเบิกสินค้ าไว้ล่วงหน้ าและ เบสท์เทคได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจนับพัสดุและรับ-จ่าย ครบถ้ ว นของใบเบิ ก สิ น ค้ า ซึ่ ง จัด ท าโดย ควบคุ ม ล าดั บ เลขที่ ข องเอกสาร เพื่อให้ เกิด ความถูกต้ องและ สินค้าทุกประเภท ซึ่งกาหนดโครงสร้างการให้เลขที่ใบรับ-ใบเบิกสินค้าไว้
แผนกควบคุมวัตถุดิบ
ครบถ้วนของการบันทึกบัญชีสินค้าและบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกาหนดให้จัดทาทะเบียนและ
กระทบยอดทุกสิ้นเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกบัญชีสินค้าและ
บัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง
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ความคืบหน้าในการดาเนินการ
30 พฤศจิกายน 2558

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของฝ่ายบริหาร

ความคืบหน้าในการดาเนินการ
30 พฤศจิกายน 2558
เบสท์ เ ทคจะจัด ท านโยบายการตั้ ง ค่ า เผื่ อการลดลงของมู ล ค่ า สิ น ค้ า นโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ า
คงเหลือ และรายงานการวิเคราะห์ อายุสิน ค้าคงเหลือเพื่อนาเสนอต่ อ สิ น ค้ า คงเหลื อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ นเดื อ น
กรรมการผู้จัดการทุกไตรมาส ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558
สิงหาคม 2558 ทั้ งนี้ รายงานการวิเคราะห์
อายุสินค้าคงเหลือ บริษัทได้เริ่มนาเสนอต่อ
กรรมการผู้จัดการในเดือนกันยายน 2558

ไม่มีการจัดทารายงานวิเคราะห์อายุสินค้า ควรจัดทารายงานวิเคราะห์สินค้าคงเหลือเป็นประจา โดยแสดง
คงเหลือ
ข้อมูลสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว สินค้าล้าสมัย สินค้าเสียหาย เป็นต้น
และนาเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
และการบริหารสินค้าคงเหลือ และกาหนดนโยบายการตั้งสารอง
เผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงให้เ หมาะสมกับสภาพสินค้าและ
สถานการณ์ทางการตลาด
ระบบจัดซื้อ
ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ในระบบจัดซื้อ โดย ควรแบ่งแยกหน้าที่ออกจากกันให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง เบสท์ เทคได้ ป รั บ ปรุง โครงสร้า งในฝ่ า ยจั ด ซื้อ และก าหนดหน้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่คนเดียวมีหน้าที่ทั้งการจัดทาใบ และโอกาสในการทุ จริต หรือความผิด พลาด และเพิ่มการสอบ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดทาใบขอสั่งซือ้
ขอสั่งซื้อ จัดทาใบและอนุมัติใบสั่งซื้อ
ทานงานระหว่างกัน
ใบสั่งซื้อ และการอนุมัติใบสั่งซื้อ ออกจากกัน อีกทั้งยังได้ กาหนดวงเงิน
อนุ มั ติ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด ซื้ อ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว อยู่ ร ะหว่ า งน าเสนอผู้ มี
อานาจลงนามอนุมัติ โดยจะจัดทาให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558
ไม่ได้จัดทาใบรับสินค้า แต่ใช้ใบกากับภาษี ควรจัดทาและให้ลาดับเลขที่ใบรับสินค้า หรืออาจให้ลาดับเลขที่ เบสท์เทคได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจนับพัสดุและรับ-จ่าย
เป็นหลักฐานการรับสินค้าและบันทึกบัญชี ในใบก ากั บ ภาษี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารในการบั น ทึ ก บั ญ ชี หรื อ สินค้าทุกประเภท ซึ่งกาหนดโครงสร้างการให้เลขที่ใบรับ-ใบเบิกสินค้าไว้
โดยไม่มีการให้ลาดับเลขที่ในใบกากับภาษี เปรียบเทียบยอดรวมของสมุดรายวันซื้อกับยอดสรุปที่ได้จากการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังกาหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกส
บันทึกข้อมูลการรับสินค้าจากแผนกคลังสินค้าทุกเดือน เพื่อให้ โตร์ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าเลขที่ ใ บรั บ สิ น ค้ า ใน Invoice/ใบก ากั บ ภาษี โดย
แน่ใจมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีจะจัดทาทะเบียนคุมและเปรียบเทียบยอดรวมสมุด
รายวัน ซื้อกับยอดสรุปที่ได้จากการบัน ทึกรับ สินค้ าจากส่วนงานพัสดุ /
ส่วนงานควบคุมวัตถุดิบทุกสิ้นเดือน
ระบบเงินเดือน
ไม่มีการจัดทางบกระทบยอดเงินเดือนและ ควรจัดทางบกระทบยอดเงินเดือนและค่าจ้างเป็นประจาทุกเดือน เบสท์เทคกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่กระทบยอดเงินเดือนและ
ค่ า จ้ า ง เพื่ อ กระทบยอดผลต่ า งของ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารในการตรวจสอบและอนุมัติการจ่าย ค่าจ้างจากระบบบัญชีกับระบบ Payroll พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปเพื่อ
เงินเดือนระหว่างเดือนปัจจุบันและเดือนที่ เงินเดือน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเป็นไป นาเสนอต่อผู้บริหารเป็นเป็นประจาทุกเดือน
ผ่านมา เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ อย่างถูกต้อง
จานวนพนักงานและจานวนเงิน
ส่วนที่ 2.3 - 13 หน้า 5

อานาจอนุมัติ ด้านการจัดซื้อได้รับอนุมัติใน
เดือนสิงหาคม 2558
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