บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่านจากทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงาน
ก.ล.ต. (ตามเอกสารแนบ 3) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
3. ด้านการควบคุมปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ด้านระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสานักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทาธุรกรรมดังกล่าว
โดยการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเรื่องการกากับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่
ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น
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13.2 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีจากการสอบทานงบการเงินสาหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ซึง่ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงิน
สาหรับปี 2558 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงินของผู้สอบบัญ ชีฉบับล่าสุด ซึ่งมี
ประเด็นดังนี้
ลาดับ GTB GTI GE GTV
1
-  - - -

2

  -

-

-

-

-

สิ่งที่พบ
จากการสุ่มตรวจสอบพบว่ามีโครงการ
Progress ที่ประเมินโดยวิศวกรต่างกับ
ที่รับรู้ทางบัญชี (ผลกระทบประมาณ
0.7 ล้านบาท)

-

จากการสังเกตการตรวจนับสินค้า ณ
วันสิ้นปีของบริษัท พบว่ามีการใช้ใบยืม
เพื่อเบิกสินค้าเข้า Job แทนการใช้ใบ
เบิกสินค้า ซึ่งทาให้ยังไม่มีการตัด
สินค้าออกจาก Stock card
จากการตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก
ต้นทุนข้ามงวดของงาน GI-A-360.364
เนื่องจากมีการปฏิบัติงานไปแล้ว
ภายในปี 2015 แต่มีการบันทึกต้นทุน
ในปี 2016 (รายการดังกล่าวได้ปรับปรุง
แล้วในปี 2015)
จากการทดสอบระบบการควบคุม
ภายในพบว่ามีการรับรู้สินค้าระหว่าง
ทางที่ซื้อจากต่างประเทศข้ามงวดใน
ระหว่างไตรมาส (รายการดังกล่าวได้
ปรับปรุงแล้วในระหว่างไตรมาส)

ผลกระทบ
การบันทึกบัญชีอาจไม่
ถูกต้อง

ทาให้การรับรู้รายได้ตาม
ขั้นความสาเร็จไม่ถูกต้อง
และอาจจะบันทึกต้นทุน
และเจ้าหนี้การค้าไม่
ครบถ้วน

-

-

ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทา Progress ของงานที่ประเมินโดยวิศวกร
ซึ่งมีหลักฐานประกอบที่เหมาะสมในกรณีที่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับการบันทึก
บัญชี และมีการอธิบายเพื่อพิจารณาว่าจะต้อง
ปรับปรุงทางด้านบัญชีหรือไม่
บริษัทควรมีการ Cut-off ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ณ
วันสิ้นงวด เช่น ตรวจสอบใบส่งของหรือใบเบิก
สินค้า ก่อนและหลังวันสิ้นงวด
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-

ความเห็นของผู้บริหาร
บริษัทจะจัดทา Progress ของงานที่ประเมิน
โดยวิศวกรทุกโครงการ กรณีมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ บริษัทพิจารณาและอธิบาย
เพื่อปรับปรุงบัญชี

-

กรณีใบยืมบริษัทกาหนดให้อนุมัติโดยผู้มี
อานาจและจัดทารายงานแจ้งให้ฝ่ายบัญชี
ทราบภายใน 7 วัน นับจากสิ้นเดือน

-

บริษัทกาหนดการ Cut-off ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทุกสิ้นเดือน บริษัทกาหนดให้จัดทา
ใบเบิกเข้า Job

-

บริษัทกาหนดให้สื่อสารและติดตามการ
นาเข้าสินค้าจากต่างประเทศระหว่างฝ่าย
บัญชีและฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศเพื่อบันทึก
ปรับปรุงสินค้าระหว่างทาง
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13.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด เข้าทาหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด มี นายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (รายละเอียดประวัติผู้ตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 4) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ตั้งแต่ ปี 2556 โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในได้เข้า Overview ทุกระบบในช่วงต้นของการเข้าตรวจสอบภายในแล้ว และได้มีการจัดทาแผนงานตรวจสอบประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ รวมถึงประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อจัดทารายงานการตรวจสอบภายในสาหรับนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส ทั้งนี้ ได้
มีการจัดทารายงานการตรวจสอบภายในมาแล้วทั้งสิ้นจานวน 10 ฉบับ โดยสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัท ที่มีความเสี่ยงสูงและสาระสาคัญจากการตรวจสอบ
ที่ผ่านมา ดังนี้
ตรวจสอบพบเมือ่
ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
ผลกระทบและความเสี่ยง
การแก้ไข
รายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ ไม่มีผังโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนอย่างเป็น ไม่ มี ผัง องค์ ก รที่ ชั ด เจนท าให้ พ นั ก งานอาจ บริษัทได้จัดทาผังโครงสร้างองค์กร โดยแยก
ภายใน ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2556
ทางการ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกาหนด สั บ สน ใ นค ว า ม รั บผิ ด ช อ บ ข อ ง แ ต่ ล ะ ให้เห็นชัดเจนถึงความรับผิดชอบของแต่ละ
อ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและการ หน่วยงาน และทาให้การประสานงานสื่อสาร หน่วยงาน พร้อมทั้งประกาศใช้ให้รับทราบ
ประสานระหว่างกัน
ระหว่างกันอาจมีปัญหาได้
ทั่วทั้งองค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ไตร
มาสที่ 4/2556
รายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ พบว่ากรรมการผู้จัดการเพียงผู้เดียวมีอานาจ ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การควบคุ ม ภายในที่ มี บริษัทได้ดาเนินการโดยการแต่งตั้งกรรมการ
ภายใน ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2556
จ่ายเงิน และทานิติกรรมสัญญาต่างๆ แทน ประสิทธิภาพ และแนวทางข้อกาหนด กลต. ของบริ ษัท และกรรมการผู้มี อานาจลงนาม
บริษัทได้ทั้งหมดทุกกรณี
เพิ่มเติม เพื่อทานิติกรรมสัญญาต่างๆ ของ
บริษัทตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2558
รายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ ไม่มีหลักเกณฑ์ค่าสวัสดิการของผู้บริหารแต่ ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การควบคุ ม ภายในที่ มี บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ สวั ส
ภายใน ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2556
ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร
ประสิทธิภาพ และแนวทางข้อกาหนด กลต. การของผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นที่
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2557
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ทั้งนี้ บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ได้เข้าตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานตรวจสอบภายในฉบับ ล่าสุด คือ ฉบับลง
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 พบประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ดังนี้
ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
ผลกระทบ
ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อมในการตรวจสอบครั้งนี้
1. จากการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงงานระยองพบว่า ไม่มี ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบทรัพย์สิน
การติดรหัสทรัพย์สิน เช่น ตู้ไม้, โต๊ะ, เก้าอี้, CPU ในห้อง ที่มีอยู่ได้วา่ มีความครบถ้วนถูกต้อง
ประชุม เป็นต้น
หรือไม่

ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

คาชี้แจงจากผู้บริหาร

ควรติดรหัสทรัพย์สินให้ครบถ้วนทุก
ชิ้น เพื่อใช้ควบคุมความครบถ้วน
ถูกต้องเทียบกับทะเบียนคุม

บริษัทได้มอบหมายให้ฝา่ ยบุคคลและธุรการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการติดรหัสทรัพย์สินที่ในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2559

2. มีแผนงานประจาปี แต่ไม่มี รายละเอี ยดของแผนงาน, ทาให้ขาดเครื่องมือที่สาคัญทีใ่ ช้ใน
งบประมาณ และไม่มีขั้นตอนการดาเนินงาน รวมถึงไม่มี การกากับดูแลการทางานให้เป็นไป
การทารายงานเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เ กิดขึ้น ตามแผนงานที่กาหนด
จริงเทียบกับแผนงาน

ควรจัดให้มกี ารอบรมวิธีการจัดทา
แผนงาน โดยให้แสดงรายละเอียด
ของแผนงาน, งบประมาณทีต่ ้องใช้
และขั้นตอนการดาเนินงาน รวมถึงให้
จัดทารายงานเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานทีเ่ กิดขึ้นจริง เทียบกับ
แผนงานที่ตงั้ ไว้ เพื่อใช้วดั
ประสิทธิภาพของแผนงานอย่างน้อย
เดือนละครั้ง

ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจัดทารายงานเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงาน เพราะมีปัญหาในการจัดหาผู้มาอบรมวิธีการ
จัดทาแผนงาน เพื่อใช้วดั ประสิทธิภาพของแผนงานของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เร่งดาเนินการจัดหาผู้มาอบรม
ให้กับผู้บริหารที่เกีย่ วข้องเพื่อให้สามารถทารายงาน
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย
ตามที่แนะนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของ
บริษัท

3. จากการตรวจสอบพื้นที่หน้าโรงงานผลิต (โรงงานระยอง)
บริเวณ NON BOI ZONE (วันที่ตรวจ 2/12/58) พบว่า มี
การใช้น้ายาสารเคมีล้างท่อสแตนเลสแนวเชื่อมบนพื้น
ใกล้ทางระบายน้า ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น

ควรจัดทาสถานที่ที่ใช้สารเคมีในการ
ล้างวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วน และ
ให้มีการจัดการควบคุมการกาจัดของ
เสีย ก่อนปล่อยของเสียออกสู่
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของโรงงานให้
อยู่ในมาตรฐานเป็นประจาอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
กาชับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการจัดการเพื่อไม่ให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพราะเข้าใจถึงการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจ (CSR)

ทาให้อาจมีผู้ร้องเรียนเรื่องการปล่อย
ของเสียสู่บริเวณโดยรอบ และอาจ
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบริเวณ
ใกล้เคียงเกิดมลพิษขึ้นได้
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บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
4. ปัจจุบันมีการประชุมของทุกฝ่ายงานในโรงงานระยอง
ร่วมกัน แต่ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยล่าสุดมี
รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งไม่เป็น
ปัจจุบัน

ผลกระทบ
ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ทาให้ขาดเอกสารหลักฐานในการ
ควรจัดทารายงานการประชุมอย่าง
ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายงาน เพื่อใช้ใน น้อยเดือนละครัง้
การบริหารจัดการในองค์กร ส่งผลให้
การควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ

ไม่มีบันทึกรายงานการประชุมประจาเดือนร่วมกัน 3 ฝ่าย ทาให้ขาดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
(ฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบารุง, ฝ่ายคลัง) ที่โรงงานระยอง
ภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การ
ควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
5. จากการตรวจสอบเอกสารใบสาคัญจ่ายเช็ค (PL) ที่มี ทาให้เอกสารขาดความน่าเชื่อถือ
แนบเอกสารใบเสร็จจากฝ่าย Service พบว่า
ส่งผลให้การควบคุมภายในขาด
- ไม่มีการประทับตรา PAID ในใบเสร็จรับเงิน เช่น ประสิทธิภาพ
ใบสาคัญจ่าย PL 20150900282 (7/8/58) จานวน
7 ฉบับ
- มีการใช้น้ายาลบคาผิดในการเพิ่มรายการค่าใช้จ่าย
ภายหลั ง จากการได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว ได้ แ ก่ ค่ า
ไปรษณีย์ (วันที่28/7/58) เลขที่ PL20150900281
ระบบสารสนเทศในการตรวจสอบครั้งนี้
1. จากการตรวจสอบพบว่ า ที่ โรงงานระยองพนั ก งานมี
ปั ญ หาด้ า นการท างานในการเข้ า ใช้ ง านในระบบ
Server และ Mango เป็นจานวนหลายครั้งในแต่ละ
เดือน โดยมีการบันทึกปัญหาการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ 29/8/58 – 12/11/58 ที่พนักงานไม่สามารถเข้า
ทางานในระบบได้ รวมทั้ง สิ้น 17 วัน จากจ านวนวั น
ทางานทั้งหมด 65 วัน

คาชี้แจงจากผู้บริหาร
บริษัทได้มอบหมายให้การจัดทารายงานการประชุม เป็น
หน้าทีข่ องเลขานุการทีป่ ระชุมนั้นๆ โดยจัดทารายงานการ
ประชุมตามรูปแบบมาตรฐาน แยกเป็นวาระต่างๆ และให้
ยึดถือเป็น KPI ของผูท้ าหน้าทีเ่ ลขานุการในการพิจารณา
ผลงานประจาปีด้วยเพื่อเป็นการกาชับให้มีการจัดทารายงาน
การประชุมเกิดขึ้น

ควรประทับตรา PAID ใน
ที่ผ่านมาบริษัทได้มีระเบียบการทางานดังกล่าวกาหนดอยู่
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่จา่ ยเงินแล้ว แล้วในองค์ก ร ซึ่งบริษัทได้กาชับ ให้ทุก ฝ่ายงานที่เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อป้องกันการจ่ายซ้า และการแก้ไข ดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายการห้ามใช้นายาลบค
้
าผิดใช้
วิธีการขีดฆ่าแล้วเขียนรายการที่
ถูกต้องพร้อมทั้งลงนามกากับการ
แก้ไข

ทาให้การทางานของพนักงานเกิด
ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศในการ
ความล่าช้า และเกิดผลกระทบใน
เข้าใช้งานที่โรงงานระยองให้เสถียร
การติดต่อประสานงานต่างๆ ระหว่าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทีเ่ กิดขึน้
หน่วยงาน, สาขากับสานักงานใหญ่
ได้ ส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
(KPI) รวมถึงส่งผลเสียหายต่อองค์กร
ด้วย
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บริษัทมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายในไตรมาสที่
1/2559 โดยการเปลี่ยน Server ที่สานักงานใหญ่ เนื่องจาก
ปัญหาของ Server ที่สานักงานใหญ่ส่งผลต่อเครือข่ายระบบ
การสื่อสารของโรงงานระยอง

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
ผลกระทบ
ระบบการผลิตและวางแผนในการตรวจสอบครั้งนี้
1. จากการตรวจสอบรายงานการประชุมฝ่ายผลิต โรงงาน ทาให้รายงานการประชุมดังกล่าว
ระยองประจาเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 38/2558 (วันที่ 2/9/58) ขาดความน่าเชื่อถือ
ถึงครั้งที่ 41/2558 (วันที่ 2/11/58) จานวนทั้งหมด 4
ครั้ง พบว่าในวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา มีการเขียน
เนื้ อ หาที่ ซ้ ากั น (โดยในรายงานไม่ ไ ด้ มี ก ารให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตามงาน)

ระบบจัดซื้อในการตรวจสอบครั้งนี้
1. มีเอกสารแนบใบสั่งซื้อ (Purchase Order; PO) ที่มีการ ทาให้เอกสารขาดความน่าเชื่อถือ
แก้ไข วันที่ โดยไม่ได้เซ็นชื่อกากับ ได้แก่
ส่งผลให้การควบคุมภายในขาด
เลขที่ PL
เลขที่ PO
วันที่เดิม วันที่ใหม่ ประสิทธิภาพ
20150900088
20150900089
20150900092

20150002002
20150003166
20150002574

18/4/58
22/4/58
1/6/58

27/4/58
12/6/58
19/6/58

20151000198

20150004348

29/7/58

13/8/58

ระบบซ่อมบารุงในการตรวจสอบครั้งนี้
1. จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ผ น ก า ร ท า Preventive ทาให้ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของ
Maintenance (PM) เครื่องจักรหลักเทียบกับรายงาน แผน
การทา PM จริง ที่โรงงานบางพลี ของเดือน 11/558 พบ
มี ก ารท า PM เครื่ อ งจั ก รหลั ก จริ ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ส รุ ป
เปรียบเทียบการทา PM เทีบบกับแผน PM

ข้อแสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

คาชี้แจงจากผู้บริหาร

ควรจัดทาบันทึกรายงานการประชุม
ทุกครั้งให้ตรงตามการประชุมจริงที่
เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนารายงาน
การประชุมไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมาบริษัทอาจมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประชุมฝ่าย
ผลิตโรงงานระยอง เนื่องจากทุกครั้งที่มีการประชุม จะมีการ
จัดทารายงานการประชุม ซึ่ งอาจจะมีการประชุมมากกว่ า
เดื อ นละ 1 ครั้ ง ท าให้ ว าระเพื่ อ พิ จ ารณา ไม่ ไ ด้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งให้ฝ่ายผลิต โรงงาน
ระยอง กาหนดการประชุมประจาเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดทารายงานการประชุม เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า และ
ท าให้ ก ารควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขรายการควรใช้วิธีการขีดฆ่า บริ ษั ท ได้ มี น โยบายใน กรณี จ าเป็ น ต้ อ งท า การแก้ ไ ข
แล้วเขียนรายการที่ถูกต้องและลง
รายละเอียดในใบ PO ให้มีการขีดฆ่าแล้วเขียนรายการที่
นามกากับการแก้ไข
ถูกต้องและลงนามกากับการแก้ไขอยู่แล้วในปัจจุบัน อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้กาชับผู้เกี่ยวข้องให้ดาเนินการตามนโยบายที่
บริษัทได้กาหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ควรทารายงานสรุปเปรียบเทียบการ
ทา PM เครื่องจักรหลักเทียบกับ
แผนงาน PM เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ
แผนงาน
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บริษัทได้กาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการทารายงาน
สรุปเปรียบเทียบการทา PM เครื่องจักรหลักเทียบกับแผนงาน
PM เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพแผนงานตามข้อเสนอแนะเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

