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10. การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ซึง่ มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริหารในด้ านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

องค์กรและสภาพแวดล้ อม
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างมีประสิทธิ ผล โดยได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินประจําปี ของบริ ษัทตามที่ควรอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ กระบวนการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และ
สอดคล้ องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้ อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของบริ ษัทแต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่ องการทําธุรกรรมกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของ
บริ ษัทจากการที่ผ้ บู ริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็น
แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบจะกํากับเรื่ องการเป็ นองค์กรที่มีกระบวนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้ มากขึ ้นด้ วย
บริ ษัท ได้ จัดให้ มีการจัดการบริ หารงานและระบบการควบคุมภายในที่ ดีเพี ยงพอ โดยผู้บริ หารได้ สนับสนุน ให้
ตระหนักถึงความจําเป็ นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน รวมทังได้
้ กําหนดระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย ระดับอํานาจการบริ หาร และระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่าง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อีกทัง้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ ให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่ องที่เป็ น
สาระสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ วเช่นกัน
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ 2
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บริ ษัทมีนโยบายว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยบริ ษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท
แอ็คเคาน์ติ ้ง สเปเชียลลิสท์ จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในเมื่อปลายปี 2555 เพื่อทําการสอบทานและประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริ ษัท ซึง่ ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริ ษัทได้ มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในมา
อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (COSO) และการประเมินความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในกระบวนการต่างๆ ได้ แก่ การสัง่ ซื ้อ การบันทึกรับ
การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้ า การผลิตสินค้ า การคํานวณและบันทึกต้ นทุนผลิต การเตรี ยมสินค้ าเพื่อส่งมอบ เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
โดยล่ า สุด ผู้ต รวจสอบภายในอิ ส ระได้ นํ า เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในจํ า นวน 3 ฉบับ เสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ดังนี ้
รายงาน
1. รายงานการติดตามผลการแก้ ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบประจํ า ไตรมาสที่ 1/2556 ฉบับลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2556

2. รายงานการติดตามผลการแก้ ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบประจํ า ไตรมาสที่ 2/2556 ฉบับลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2556
3. รายงานผลการตรวจสอบประจํ า ไตรมาสที่ 3/2556
ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

-

กิจกรรมที่ทาํ การตรวจสอบ
การควบคุมเงินทดรองจ่ายเพื่อซื ้อวัตถุดิบ
การสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
การบันทึกรับวัตถุดิบและตังเจ้
้ าหนี ้ค่าวัตถุดิบ
ความมีอยูจ่ ริงของวัตถุดิบคงเหลือ
การจัดซื ้อทัว่ ไป
ความมีอยูจ่ ริงของทรัพย์สนิ
มูลค่าคงเหลือทางบัญชีของทรัพย์สนิ
ความเหมาะสมของการบันทึกวัตถุดิบที่ใช้ ผลิต
ความเหมาะสมของการบันทึกเวลาการผลิตสินค้ า
ความเหมาะสมของการคํานวณและการบันทึกต้ นทุน
ผลิตสินค้ า

-

กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการควบคุมระบบสารสนเทศ
การขายสินค้ าต่างประเทศ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ภาษี ขาย

ทังนี
้ ้ จากรายงานผลการติดตามความคืบหน้ าประเด็นการตรวจสอบตามข้ อ 1 และ 2 ข้ างต้ น พบว่าได้ มีการแก้ ไข
แล้ วทุกประเด็น ยกเว้ นรายงานผลการตรวจสอบตามข้ อ 3 ยังมีบางรายการที่อยูใ่ นระหว่างดําเนินการสรุปได้ ดงั นี ้
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หัวข้ อตรวจสอบ
ประเด็น
1. กระบวนการควบคุมระบบสารสนเทศ
1.1 การวางแผนจัดโครงสร้ างองค์กรงานระบบ บริ ษัทไม่ได้ กําหนดแผนระยะยาวในส่วนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ (“IT”) มี เ พี ย งแผนระยะสัน้ รวมถึ ง ไม่ ไ ด้
กําหนดแผนจัดซื ้อฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่เป็ นลายลักษณ์
อั ก ษร และที่ ผ่ า นมาไม่ ไ ด้ จั ด ทํ า งบประมาณด้ าน IT
ประจําปี
1.2 การให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ กํ า หนดเลขที่ เ อกสารขอใช้ บริ ก ารแผนกIT
รวมถึ ง กํ า หนดรู ป แบบของฟอร์ ม ที่ ข อใช้ บ ริ ก าร หลาย
รูปแบบโดยไม่จําเป็ น และไม่บนั ทึกรายงานสรุปการขอใช้
บริ การรวมไว้ ใน Report Management เพื่อรายงานต่อ
ผู้บริ หาร

บริ ษัทไม่ประเมินความต้ องการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟแวร์ ใหม่ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การ รวมถึงไม่ได้ ประเมินความ
พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ เป็ นข้ อมู ล ประกอบการ
พัฒนาปรับปรุงงานบริ การของแผนก IT ต่อไป

บริ ษัท ไม่ได้ ติดตามผลใช้ งาน Utilities
ปฏิบตั ิการ

ข้ อเสนอแนะ

ผลการปรับปรุ งแก้ ไขโดยผู้บริหาร

ควรกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ ป็ นแม่ บ ทชัด เจน พร้ อมทั ง้
กําหนดจุดหมายขององค์กรในการพัฒนาแผนงานระบบ IT
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางหลักสําหรับดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ ขององค์ กร อีกทัง้ ควรกํ าหนดแผนระยะยาว,
แผนจัดซือ้ จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ และงบประมาณ
ด้ าน IT ประจําปี ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ควรกํ าหนดเลขที่ เอกสารเรี ยงตามลําดับตามวันที่ รับแจ้ ง
พร้ อมจัด เก็ บ เอกสารตามเลขที่ และจัด ทํ า รายงานสรุ ป
สถานะงานให้ ผ้ บู ริ หารทราบ อีกทัง้ ควรกําหนดแบบฟอร์ ม
ขอใช้ บริ การฯ ให้ มีรูปแบบชัดเจน

บริ ษัทได้ มีการจัดทําแผนระยะยาวในส่วนของIT และแผนจัดซือ้
จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ รวมถึงได้ มีการจัดทํ างบประมาณ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปี 2557 เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือน
พฤศจิกายน 2556

บริ ษั ท มี ก ารปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ มขอใช้ บริ ก ารให้ เหลื อ เพี ย ง
แบบฟอร์ มเดียว โดยมีการกําหนดเลขที่เอกสารขอใช้ บริ การแผนก
IT เรี ยบร้ อยแล้ ว ในเดือนพฤศจิกายน 2556 รวมถึงได้ มีการจัดทํา
รายงานสรุปการขอใช้ บริ การไว้ ใน Report Management ประจํา
ทุกเดือน โดยเริ่ มดําเนินการสรุปของเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็ น
เดือนแรก

ควรกําหนดให้ ประเมินความต้ องการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ บริ ษัทจัดให้ มีแบบฟอร์ มสําหรั บประเมินความต้ องการอุปกรณ์
และซอฟแวร์ ใหม่ให้ กบั ผู้ใช้ บริ การตามรอบตรวจเช็คบํารุ ง คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ใหม่รวมถึงประเมินความพึงพอใจของ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และควรประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริ การเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ พฤศจิกายน 2556
ผู้รับบริ การเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงงาน
บริ การของแผนก IT อยู่เสมอ

ของโปรแกรม กํ าหนดนโยบายติ ด ตามผลใช้ งานของโปรแกรม บริ ษั ท จัดทํ าแบบฟอร์ มการติ ดตามผลการใช้ ง าน Utilities ของ
้
ระบบปฏิ บตั ิการพร้ อมทัง้ รอบระยะเวลาติดตาม ผู้มีสิทธิ์ โปรแกรมปฏิบตั ิงาน โดยระบุผ้ มู ีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลได้ ไว้ ในขันตอน
เข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ที่ ต รวจสอบและติ ด ตามให้ ดํ า เนิ น การตาม การกําหนดพื ้นที่การเข้ าออกห้ อง Sever
นโยบายอยู่เสมอ
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อตรวจสอบ
2. กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2.1 การกําหนดโครงสร้ างองค์กร

2.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.3 การบริ หารและจ่ายค่าตอบแทน

ประเด็น

ข้ อเสนอแนะ

ผลการปรับปรุ งแก้ ไขโดยผู้บริหาร

บริ ษัทไม่ได้ update ตําแหน่งผู้จดั การแผนก IT ไว้ ใน ควรพิ จ ารณาโครงสร้ างองค์ ก รเปรี ยบเที ย บกั บ การ บริ ษัทมีการ update ตําแหน่งผู้จดั การแผนก IT ไว้ ในโครงสร้ าง
ั ้ วนั ที่ 15 ตุลาคาคม 2556 เป็ นต้ น
โครงสร้ างองค์ ก รรวมถึ ง โครงสร้ างรายแผนก และชื่ อ ปฏิ บัติ ง านในปั จ จุ บัน เพื่ อ ให้ ก ารทํ า งานเป็ นไปอย่ า งมี องค์กรซึง่ มีการประกาศใช้ ตงแต่
ไป และบริ ษัทได้ กําหนดชื่อตําแหน่งให้ เป็ นแบบเดียวกันแล้ ว
ตํ า แหน่ ง ในโครงสร้ างรายแผนกที่ เ ป็ นตํ า แหน่ ง งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เดียวกันแตกต่างกัน เช่น แผนกคลังสินค้ ากําหนดชื่อเป็ น
“รองหัวหน้ าแผนก” แต่แผนกต่างประเทศกลับกําหนดชื่อ
เป็ น “ผู้ช่วยหัวหน้ าแผนก”
บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จัด ทํ า หนัง สื อ ประกาศแต่ ง ตัง้ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน/
ผู้บริ หารในตําแหน่ งงานต่างๆทัง้ หมดทุกตําแหน่ ง และ
ไม่ได้ จดั ทํา Scope of Work ของแต่ละแผนกทังหมดทุ
้
ก
แผนก เนื่องจากเข้ าใจว่ารายละเอียดจะเป็ นเช่นเดียวกับ
Job Description
มีกรอบอัตรากําลังคนแต่ไม่ได้ รับการลงลายมือชื่อยืนยัน
และประกาศอย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร รวมถึ ง มี ก าร
จัด ทํ า พรรณนาลัก ษณะงาน การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ และ
คุณสมบัติของพนักงาน (Job description) ไม่ครบถ้ วน
ทุก ตํ า แหน่ ง งานรวมถึ ง ไม่ update ให้ เ ป็ นปั จ จุบัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบตั ิการภายในแผนกอยู่
บ่อยครัง้
เมื่ อ มี การเพิ่ ม /ลดอัตราพนักงาน ไม่ไ ด้ จัดทํ าหนัง สื อ ขอ
เพิ่มอัตรากําลังทังหมดทุ
้
กตําแหน่ง และจากการสอบทาน
ทะเบี ย นประวัติ พ นัก งานเปรี ย บเที ย บกับ รายงานจ่ า ย
ค่าตอบแทนในระบบ pay day ประจําเดือน ก.ค. 56
พบว่าจ่ายค่าแรงให้ กับพนักงานที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียน
ประวัติพนักงานจํานวน 23 ราย เนื่องจากเจ้ าหน้ าที่แผนก

เมื่อพนักงานได้ รับการแต่งตังหรื
้ อเลื่อนตําแหน่งควรจัดทํา บริ ษั ท ได้ มี ทํ า หนัง สื อ ประกาศแต่ ง ตัง้ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน/ผู้บ ริ ห ารใน
หนัง สื อ ประกาศที่ ผ่ า นการลงนามโดยผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ตําแหน่ ง งานต่างๆทัง้ หมดทุกตํ าแหน่ ง แล้ ว สําหรั บในส่วนของ
พร้ อมประชาสัมพันธ์ให้ ทราบโดยทัว่ กัน
Scope of Work ของแต่ละแผนก บริ ษัทอยู่ระหว่างจัดทําคาดว่า
จะแล้ วเสร็ จภายในเดือนมกราคม 2557
จัดทํา Scope of Work หรื อการ Update Job Description บริ ษัทได้ มีการจัดทํากรอบอัตรากําลังคน ซึ่งได้ มีการลงลายมือชื่อ
ให้ ครบถ้ วนทุกตําแหน่งเป็ นต้ น
และระบุวัน ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 17
กัน ยายน 2556
เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดทํา Job Description
ให้ ครบถ้ วนทุกตําแหน่ง รวมถึง Scope of Work ของแต่ละแผนก
ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2557

จัดทําและ update ข้ อมูลที่จําเป็ นของแผนกทรั พยากร มีการจัดทําแบบฟอร์ มอนุมตั ิอตั รากําลังเพิ่ม / ลด โดยเริ่ มใช้ แล้ ว
บุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริ หารบุคลากรและการสรรหา ตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556
บริ ษัท ได้ จัดให้ มี ผ้ ูต รวจสอบว่า เจ้ าหน้ าที่ บุคคลได้ มี ก ารบัน ทึ ก
ข้ อมูลพนักงานใหม่ หรื อที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ าออกทุกครัง้ เพื่อ
ป้องกัน ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ดขึ น้ จากการบัน ทึก ข้ อ มูล เข้ าไปใน
2.10 หน้ าที่ 4

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อตรวจสอบ

ประเด็น
ทรัพยากรบุคคลพลังเผลอแก้
้
ไขสถานะของพนักงานบาง
ท่านเป็ น “พักงาน” จึงส่งผลให้ ไม่พบรายละเอียดพนักงาน
ที่ทะเบียนประวัติ

ข้ อเสนอแนะ

2.4 การพัฒนาและการฝึ กอบรม

เมื่อจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกองค์ กร (ตามความ จัดทําและ update ข้ อมูลที่จําเป็ นของแผนกทรัพยากร
ประสงค์ ของพนักงาน) ไม่ได้ จัดเก็บข้ อมูลประกอบการ บุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริ หารบุคลากรและการสรรหา
อบรมภายนอกทังหมดไว้
้
เป็ นหลักฐาน

2.5 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน

จั ด เก็ บ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ของ จัดทําและ update ข้ อมูลที่จําเป็ นของแผนกทรัพยากร
พนักงานไม่ครบถ้ วน
บุคคลเพื่อประโยชน์ในการบริ หารบุคลากรและการสรรหา

2.6 กระบวนการด้ านอื่นๆ

ห้ องเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จป. วิชาชีพ ควรควบคุมให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย
(จป. วิ ช าชี พ ) ไม่ มี ตัว อย่ า งลายมื อ ชื่ อ ผู้มี อํ า นาจ เพื่ อ ตรวจสอบการอนุมตั ิเข้ าออกให้ ถูกต้ องตรงตามนโยบายที่
ตรวจสอบเอกสารผ่านเข้ าออกตามการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ กําหนด
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย เนื่องจากเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ใหม่ จึง ยัง ไม่ ท ราบนโยบายการสอบทานลายมื อ ชื่ อ ผู้มี
อํานาจอนุมตั ิให้ บคุ คลภายนอกเข้ าออกได้

3. การขายสินค้ าต่างประเทศ
3.1 ราคาขาย

3.2 การยืนยันคําสัง่ ซื ้อ

Price List ราคาขายที่ประกาศใช้ ได้ รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจ ยังไม่ครอบคลุมสินค้ าทุกรายการที่ขาย เนื่องจาก
พบว่ า สิ น ค้ า บางรายการยัง ไม่ มี ป ระกาศใช้ อ ย่ า งเป็ น
ทางการ
พบคําสัง่ ซื ้อ (Proforma Invoice ) บางรายการที่ยงั ไม่ได้
รับยืนยันจากลูกค้ าอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร แต่จดั ทํา

ผลการปรับปรุ งแก้ ไขโดยผู้บริหาร
ระบบ ประกอบกั บ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารเช็ ค สอบฐานข้ อมู ล
สถานะและจํานวนของพนักงานทุกสิ ้นเดือนว่าตรงกับฐานข้ อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนให้ กับพนักงานในช่วงเวลาเดียวกันหรื อไม่
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน
โดยเริ่ มปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2556
บริ ษัท ได้ มี การจัดเก็ บข้ อ มูลประกอบการอบรมภายนอกไว้ เป็ น
หลักฐาน พร้ อมทังทํ
้ าเอกสารสรุ ปการอบรมภายนอกองค์กรเป็ น
รายเดื อ นเพื่ อ ใช้ เ ป็ นข้ อ มูล ในการบริ ห ารงานบุค ลกร โดยเริ่ ม
ปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ เดือนตุลาคม 2556
บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการจัด เก็ บ ผลการประเมิ น การปฏิ บัติ ง าน
ประจําปี เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนรวมถึงปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดเก็ บ
เพื่ อให้ สะดวกต่อการใช้ งานซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือน
มกราคม 2557
บริ ษัทจัดให้ มีตวั อย่างลายมือชื่ อผู้มีอํานาจติดประกาศไว้ ที่ห้อง
เจ้ าหน้ าที่ รัก ษาความปลอดภัย เพื่อใช้ ตรวจสอบลายมื อชื่ อผู้มี
อํานาจลงนามในเอกสารผ่านเข้ าออกบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ วตัง้ แต่
เดือนกันยายน 2556

ควร update price list ที่ประกาศใช้ ให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อ บริ ษัทมีการจัดทํา update price list ให้ ครอบคลุมสินค้ าทุก
ป้องกัน การใช้ ร าคาไม่ถูก ต้ อ งในการขายรวมถึ ง กํ า หนด รายการแล้ ว รวมถึงมีการกําหนดระยะเวลาบังคับใช้ กลุ่มลูกค้ า
ระยะเวลาบังคับใช้ กลุม่ ลูกค้ า รหัสสินค้ า ให้ ชดั เจน
รหัสสินค้ า ใน price list เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ่ มดําเนินการตังแต่
้
เดือนกันยายน 2556
ควรปฏิ บัติตามตามระบบควบคุม ภายในที่ กํ า หนด เรื่ อ ง ที่ผ่านมาการแจกจ่าย Job Order ให้ กบั ผู้ที่เกี่ยวข้ องดําเนินการ
การรับใบสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าและการทําเอกสารส่งออก (PM- ก่ อ นได้ รั บ การยื น ยัน จากลูก ค้ า อย่ า งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจะ
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อตรวจสอบ

3.3 การควบคุม Job Order

ประเด็น
ข้ อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุ งแก้ ไขโดยผู้บริหาร
Job Order แจกจ่ายให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องดําเนินการจัดเตรี ยม OS-01) กําหนดให้ ได้ รับยืนยันคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าอย่างเป็ น เกิดขึ ้นในกรณีดงั นี ้
สิน ค้ าแล้ ว เนื่องจากแผนกต่างประเทศคาดว่าจะได้ รับ ลายลักษณ์ อกั ษรก่อน Run Job Order Form 1 แจกให้ กบั - ลูก ค้ า ที่ มี ก ารสั่ง สิ น ค้ า เป็ นประจํ า ที่ มี ป ระวัติ ดี แ ละมี ก าร
คํายื นยันสั่งซือ้ จากลูกค้ าแน่นอนจึงออก Job Order แผนกที่เกี่ยวข้ อง
ติดต่อกันมานาน
ให้ กับผู้เกี่ ย วข้ อง ซึ่งถื อเป็ นการผลิตสิน ค้ าล่วงหน้ า แต่
- สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต เป็ นสิ น ค้ า ที่ บ ริ ษั ท มี ย อดจํ า หน่ า ยอยู่ เ สมอ
ทังนี
้ ้อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกลูกค้ าปฏิเสธคําสัง่ ซื ้อได้
ดัง นัน้ หากลูกค้ ามี การยกเลิ กคํ าสั่งซือ้ สินค้ าที่ อยู่ระหว่าง
การผลิตสามารถนําไปผลิตต่อเพื่อส่งให้ กบั ลูกค้ ารายอื่นได้
ทังนี
้ ้ ในอดีตที่ผ่านมากรณีที่มีการแจก Job Order ก่อน
ได้ รับคํายืนยันจากลูกค้ านัน้ ลูกค้ าไม่เคยยกเลิกคําสัง่ ซื ้อ แต่มีการ
เลื่อนกําหนดส่งสินค้ าเท่านัน้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ดําเนินการขอ
ความร่ วมมือไปยังลูกค้ าให้ ยืนยันคําสัง่ ซื ้อเร็ วขึ ้น เพื่อประโยชน์ใน
การบริ หารงานของบริ ษัท
มีการบันทึกและควบคุมสถานะ Job Order แต่ไม่ ควรกําหนดสถานะควบคุม Job Order ให้ ครบถ้ วนโดยควร ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทมีการควบคุม Job Order ทังหมดจากสมุ
้
ดคุม
ครบถ้ วน โดยไม่ได้ ควบคุมสถานะ คงค้ างรอ Confirm, เพิ่มสถานะ คงค้ างรอ Confirm, รอ Job Order (จากทีม ซึ่งจะไม่มีระบุสถานะคงค้ างรอ confirm, รอ Job order และ
รอ Job Order (จากทีมขาย) และ Cancel เนื่องจาก ขาย) และ Cancel พร้ อมกับต้ องตรวจสอบและบันทึก cancel แต่บริ ษัทจะมีรายงานประจําเดือนของฝ่ ายขาย (Job on
แผนกต่างประเทศตรวจสอบรายการ Job Order ทังหมด
้
รายการ Job Order ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
hand) ซึง่ จะรายงานสถานะของ Job Order ที่คงค้ างยังไม่ได้
จากสมุดคุมพร้ อมข้ อสรุ ปรายการที่ลกู ค้ ายืนยันคําสัง่ ซื ้อ
Load ทังที
้ ่ confirm และ non-confirm
เท่านัน้
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการควบคุมสถานะ Job Order
Update รายการ Job Order สถานะ Loaded และ on
ยิ่งขึ ้น บริ ษัทจึงได้ จดั ทํารายงาน Job status เพิ่มเติมขึ ้นมาซึง่ จะ
hand เข้ าไว้ ในรายงานสรุ ป Job Order เพื่อนําเสนอ
รวบรวม Job order ทังหมด
้
โดยจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
ผู้บริ หารไม่ครบถ้ วน ทังนี
้ ้ผู้ปฏิบตั ิงานแผนกต่างประเทศ
ข้ อมูลที่บอกถึงสถานะ คงค้ างรอ Confirm, รอ Job Order (จาก
แจ้ ง ว่า เกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด โดยหลงลื ม จึ ง บัน ทึก สรุ ป Job
ทีมงานขาย) และ รายการ Cancel โดยรายงานดังกล่าวฝ่ ายขาย
Order ในรายงานไม่ครบถ้ วน
ต่างประเทศได้ เริ่ มจัดทําตังแต่
้ วนั ที่ 19 กันยายน 2556 เป็ นต้ นไป
นอกจากนี ้ ยัง กํ าหนดให้ มีการเช็คสอบความครบถ้ วนของการ
บันทึกทุกครัง้ ที่มีการแจก Job order โดยหัวหน้ างานเป็ นเช็คสอบ
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หัวข้ อตรวจสอบ

3.4 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้ า
ต่างประเทศ

ประเด็น

ข้ อเสนอแนะ

ผลการปรับปรุ งแก้ ไขโดยผู้บริหาร
ความถูกต้ องและครบถ้ วน
เมื่อผู้เกี่ยวข้ องได้ รับ Job Order จะลงนามรับทราบโดย ผู้เกี่ยวข้ องควรลงวันที่ได้ รับ Job Order จริ งทันทีที่ได้ รับ บริ ษัทได้ จดั ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องที่ได้ รับ Job Order ลงนามรับทราบโดย
ไม่ระบุวนั ที่ได้ รับเอกสารจริ งทังหมดทุ
้
กรายการที่ส่มุ สอบ เอกสารและแผนกต่างประเทศควรติดตามให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องลง วัน ที่ ไ ด้ รับเอกสารจริ ง เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเริ่ ม ปฏิ บัติตัง้ แต่เดื อ น
ทาน
วันที่ด้วยเช่นกันเพื่อยืนยันการรับข้ อมูลระหว่างกันซึ่งอาจ กันยายน 2556
ป้ องกั น ความขั ด แย้ งที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ในเรื่ อ งการยื น ยั น รั บ
Order
สุ่ม ตรวจสอบการบัน ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การขายสิ น ค้ า
ต่างประเทศใน Invoice ขายเดือน ก.ค. 56 จํานวน 3
รายการพบว่า
1) บันทึกรายการส่วนลดตามโปรโมชั่น เช่น ของแถม
1) บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดให้ มีการบันทึกข้ อมูลโดยแยกรายการ
โดยหักยอดสุทธิกบั บัญชีรายได้ และรับรู้รายได้ จาก
ยอดขายและส่วนลดตามโปรโมชัน่ ออกจากกัน เพื่อประโยชน์
การขาย อาจส่ ง ผลต่ อ การวิ เ คราะห์ ร ายงานทาง
ในการวิเคราะห์ ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็จในเดือนมกราคม 2557
การเงินเพื่อการตัดสินใจ
2) ส่วนลดตามโปรโมชัน่ ของสัง่ 300 ฟรี 30 แต่ส่งไป
2) รายการนี ส้ าเหตุเกิ ดจากปริ มาณสินค้ าและของแถมที่ส่งให้
28 กล่อง แต่หักส่วนลดให้ ลกู ค้ าเท่ากับมูลค่า 30
ลูกค้ ารวมกันขาดไป 2 กล่อง บริ ษัทถือว่าส่วนที่ขาดไปให้ ไป
กล่องมูลค่าผลต่าง 1,335.32 บาท หรื อ 32.98 EUR
ลดจากยอดขาย แทนที่จะลดจากของแถม เนื่องจากได้ มีการ
ตกลงจํ า นวนของแถมกั น ไว้ ล่ ว งหน้ าแล้ ว ทัง้ นี ้ เพื่ อ รั ก ษา
ความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า ในระยะยาว นอกจากนี บ้ ริ ษั ท อยู่
ระหว่างร่ างโยบายการให้ ของแถมแก่ลกู ค้ า ซึ่งหากสินค้ าขาด
จะไม่ ใ ห้ หักของแถมแต่ใ ห้ หักยอดขายแทน ทัง้ นี เ้ พื่ อให้ เกิ ด
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน
3) รับชําระเงินลูกหนี ้ต่างประเทศเกิน 53,822.40 บาท
3) บริ ษัทได้ จ่ายคืนเงินให้ แก่ลกู หนีก้ ารค้ าต่างประเทศที่ได้ จ่าย
(1,264.03 EUR) ซึง่ บันทึกเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ าไว้
ชําระไว้ เกินจํานวน 53,822.40 บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว
4) ข้ อมูลในระบบ Express ของ FG-AL206 FROZ
4) เดิม FG-AL206 FROZ COCONUT MEAT เป็ นสินค้ าBOI
COCONUT MEAT ซึ่งเป็ นสินค้ า NON-BOI แต่
แต่ภายหลังครบกําหนดระยะเวลาให้ การส่งเสริ ม BOI สินค้ า
ดัง กล่ า วจึ ง เปลี่ ย นเป็ นสิ น ค้ า NON-BOI ซึ่ง ไม่ ไ ด้ มี ก าร
บั น ทึ ก กลุ่ ม บั ญ ชี สิ น ค้ าเป็ น “สิ น ค้ าที่ ไ ด้ รั บ การ
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หัวข้ อตรวจสอบ

ประเด็น

ข้ อเสนอแนะ

1) สุ่มสอบทานรายการรับเงินสดพบว่า บริ ษัทไม่ได้ นํา
เงินฝากธนาคารตามระเบียบนโยบายที่กําหนดไว้ ว่า
ให้ นําฝากเงิ นสดในวันถัดไป และไม่กําหนดเงินสด
คงเหลือสูงสุดที่จะยังคงไม่นําฝากธนาคาร
2) ไม่มีการจัดทํารายงานการรับเงินสดประจําวัน เพื่อใช้
ประกอบตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวัน

-

3) พบการจัด ทํ า เช็ ค เงิ น สดกรณี เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ทดรอง
สําหรับพนักงาน, เงินเดือนพนักงาน

-

4) มีการตรวจสอบต้ นขัว้ เช็คกับรายงานเช็คจ่าย (จาก
ระบบ Express) ทัง้ นี ้ พบเช็คจ่ายถูกยกเลิกเป็ น
จํานวนมาก เนื่ องจากพิมพ์ เสีย ยอดผิ ด เปลี่ยนชื่ อ
เปลี่ยนเช็คเป็ นอีกสาขาหนึ่ง เป็ นต้ น ซึ่งพบต้ นฉบับ
เช็คที่ถกู ยกเลิก
จัดเก็บอยู่ครบถ้ วน

-

ส่งเสริ ม” (BOI)

4.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

-
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เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในระบบ Express อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มี
การแก้ ไขข้ อมูลในระบบ Express เรี ยบร้ อยแล้ วในเดือน
ตุลาคม 2556
1) บริ ษัทกําหนดนโยบายเงินสดคงเหลือสูงสุดที่จะต้ องนําฝาก
เข้ า ธนาคารในวัด ถัดไป ซึ่ง ได้ เริ่ ม ประกาศใช้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
ตุลาคม 2556 เป็ นต้ นไป
2) บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการรับเงินสดประจําวันเพื่อใช้ ประกอบ
ตรวจสอบเงิ น สดคงเหลื อ ประจํ า วั น เริ่ มตั ง้ แต่ วั น ที่ 21
กันยายน 2556
3) กรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากพนักงานเข้ าใหม่ยงั ไม่ได้ เปิ ด
สมุดบัญชี และพนักงานรายวันที่ขอรับค่าแรงเป็ นเงินสด
อย่ างไรก็ ตามเพื่ อ ป้ องกัน เช็ ค เงิ น สดสํ า หรั บจ่ า ยเงิ น เดื อ น
ให้ กบั พนักงานสูญหายระหว่างทางบริ ษัทจึงเปลี่ยนเป็ นการ
จ่ า ยเช็ ค ระบุ ชื่ อ พนั ก งานของบริ ษั ท แทน โดยพนั ก งาน
ผู้รับผิ ดชอบดังกล่าวมี ผ้ ูคํา้ ประกันต่อความเสียหายที่ อาจ
เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ในการนําเช็คไปเบิกสําหรับจ่ายเงินเดือน
ทุกครัง้ จะต้ องมีพนักงานไปเบิกร่ วมกันทังหมด
้
3 ท่าน ได้ แก่
แผนกบัญ ชี แผนกบุคคล และแผนกอื่ น ที่ ไ ด้ รับมอบหมาย
หมุนเวียนกันไป
4)
บริ ษัทจัดให้ มีผ้ สู อบทานข้ อมูลที่จะพิมพ์ เช็ค ทัง้ จํานวน
ยอดเงิน ชื่อผู้รับ วันที่สงั่ จ่าย ก่อนการพิมพ์เช็ค เพื่อลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ ้น

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
หัวข้ อตรวจสอบ

ประเด็น
5) พบการทํ า เช็ ค ลอยลงลายมื อ ชื่ อ อนุ มั ติ สั่ ง จ่ า ย
ครบถ้ วน แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ระบุ วั น ที่ ยอดเงิ น ผู้ รั บ
เนื่ องจากทําเผื่ อไว้ ตดั เงินเดือนกรณี เงิ นในบัญชี ไม่
พอ แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ จึ ง ดํ า เนิ น การยกเลิ ก เช็ ค ใบดั ง
กล่าวคือ LC3392688 ซึ่งอาจมีความเสี่ยงหากไม่มี
การควบคุมเช็คดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ
-

6) สอบทานบัญ ชี เงิ น ฝากประจํ าที่ ยังคงใช้ ง านอยู่ ณ
ปั จจุบนั จํานวน 8 บัญชี ซึง่ เปิ ดบัญชีไว้ เพื่อคํ ้าประกัน
แต่พบว่าหนังสือคํ า้ ประกันเพื่ อใช้ นํา้ มันของ บจก.
เชลล์ แ ห่ ง ประเทศไทย หมดอายุ ตั ง้ แต่ ปี 2553
เนื่องจาก Supplier ไม่ทวงถาม

-
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5) กรณีดงั กล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากผู้มีอํานาจลงนามในเช็คได้ มี 2
ท่าน โดยท่านใดท่านหนึง่ ลงนามในเช็ค ซึง่ โดยปกติกรรมการ
ทัง้ 2 ท่านมักมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครัง้ เพื่อติดต่อ
ลูกค้ า และเพื่อไม่ให้ การดําเนินงานสะดุดจึงมีการทําเช็คลอย
เก็บไว้ กบั กรรมการท่านอื่น
ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขผู้มีอํานาจลงนาม
ในเช็คจาก 1 ใน 2 ท่าน เป็ น 2 ใน 4 ท่าน เพื่อแก้ ปัญหาผู้มี
อํ านาจไม่ อ ยู่ใ นขณะนัน้ และควบคุมการสั่ง จ่ ายเช็ ค ให้ มี
ความรัดกุมยิ่งขึ ้น ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้ วเสร็ จภายใน
เดือนมกราคม 2557
6) บริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการต่อหนังสือคํ ้าประกันเพื่อใช้ นํามัน
กับ บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายใน
เดือนมกราคม 2557

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ ประเมินประสิทธิผลระบบควบคุมภายในทางบัญชีของบริ ษัท จากการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายงานฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มีข้อสังเกตและผลการติดตามของผู้สอบบัญชีจํานวน 2 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมทัว่ ไปของ
ระบบสารสนเทศการเข้ าถึงโปรแกรมและข้ อมูล และ 2) ข้ อสังเกตระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบงบการเงิน ซึง่ พบว่าบริ ษัทมีการแก้ ไขตามข้ อ 1) เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนข้ อ 2) ยังพบว่า
มีประเด็นที่ยงั ต้ องแก้ ไขอยู่ ซึง่ ภายหลังจากเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 บริ ษัทได้ ดําเนินการแก้ ไขประเด็นคงค้ างที่เหลืออยูเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
1. บริ ษัทไม่ได้ จดั ทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทควรจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ ว่าผลแตกต่าง
ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีกบั ยอดคงเหลือตามธนาคารได้ ถกู ค้ นพบและ
ตรวจสอบอย่ า งทัน ท่ ว งที งบกระทบยอดดัง กล่ า วควรถู ก สอบทานโดย
ผู้จดั การแผนกการเงินและมีเอกสารหลักฐานว่างบกระทบยอดดังกล่าวได้ ถกู
สอบทานแล้ ว
2. บริ ษัทปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิตให้ สินค้ าตามนํ ้าหนัก การปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิตควรปั นส่วนโดยใช้ ตวั ผลักดันต้ นทุนของแต่
ของสินค้ าแต่ละรายการที่ผลิตได้ ซึ่งอาจเป็ นวิธีการไม่ ละฐานกิจกรรมในกระบวนการผลิต เช่น ชัว่ โมงแรงงาน หรื อชัว่ โมงเครื่ องจักร
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับการปั นส่วนต้ นทุนตามฐาน
กิจกรรม
3. ระหว่างการตรวจนับสินทรัพย์ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 บริ ษั ท ควรติ ด ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ระบุตัว ตนของสิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่าวและ
พบว่าบริ ษัทยังไม่ได้ ทําการติดทะเบียนสินทรัพย์
กระทบยอดกับทะเบียนสินทรัพย์
4. ค่านายหน้ าบางรายการที่จ่ายให้ แก่ตวั แทนของบริ ษัทไม่ บริ ษัทควรจ่ายค่านายหน้ าให้ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ าของ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายค่านายหน้ า
บริ ษัท

2.10 หน้ าที่ 10

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ายบริ หารเห็นว่ารายการกระทบยอดเกือบทังหมดเกิ
้
ดจากเช็คลงวันที่ล่วงหน้ า
ซึง่ โดยปกติบริ ษัทจะบันทึกรายการดังกล่าวในบัญชี “เช็คจ่ายล่วงหน้ า” ซึง่ วิธีการ
ดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
อย่างไรก็ตามเพื่อการควบคุมที่ดีบริ ษัทจึงได้ จดั ทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
แล้ วตังแต่
้ เดือนกันยายน 2556 เป็ นต้ นไป
บริ ษัทเปลี่ยนวิธีการปั นส่วนค่าใช้ จ่ายในการผลิตจากนํา้ หนักของสินค้ าแต่ละ
รายการมาเป็ นชัว่ โมงการผลิตตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556

บริ ษั ท ดํ า เนิ น การติ ด ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เรี ย บร้ อยแล้ ว ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2556
บริ ษัทได้ มีการจัดทํานโยบายการจ่ายค่านายหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรซึ่งผ่าน
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทําสัญญากับตัวแทนของบริ ษัทโดยต้ องผ่านการอนุมตั ิ
จากผู้ บริ หาร นอกจากนี บ้ ริ ษั ท จะต้ องรายงานการจ่ า ยค่ า นายหน้ าแก่
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ข้ อเสนอแนะ
5. สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและ บริ ษัทควรจัดทํ าการประเมิ นผลประโยชน์ พนักงานอย่างสมํ่ าเสมอและใช้
อัตราการขึน้ เงินเดือนในรายงานประเมินผลประโยชน์ สมมติ ฐ านประเมิ น ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความน่ า จะเป็ นในอนาคตเกี่ ย วกับ อัต รา
พนักงานไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทําให้ บริ ษัทบันทึกหนีส้ ิน หมุนเวียนของพนักงานและอัตราการขึ ้นเงินเดือน
ผลประโยชน์พนักงานตํ่าไปประมาณ 0.20 – 0.60 ล้ าน
บาท
ข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชี แปลโดย ผู้บริ หารของบริ ษัท

2.10 หน้ าที่ 11

ความเห็นของฝ่ ายบริหาร
บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยรายใหม่ เพื่อทําการประเมินและ
สอบทานสมมติ ฐ านทัง้ หมดในการคํ า นวณผลประโยชน์ พ นัก งาน โดยมี ก าร
ปรับปรุ งสมมติฐานอัตราการขึน้ เงินเดือนใหม่ ซึ่งมีผลทําให้ บริ ษัทบันทึกหนี ้สิน
และผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้นประมาณ 0.4 ล้ านบาท ซึ่งได้ สะท้ อนอยู่ในงบ
การเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 เรี ยบร้ อยแล้ ว

