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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้
เป็ นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ สำมำรถช่วยป้องกัน บริ หำร
จัดกำรควำมเสีย่ ง หรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้นกับบริษัทฯ และผู้มสี ว่ นได้ เสีย สำมำรถป้ องกันทรัพย์สนิ จำกกำรทุจริ ต
เสียหำย และมีกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีที่ถกู ต้ องน่ำเชื่อถือ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
อิสระเข้ ำร่วมประชุมทุกท่ำน คณะกรรมกำรบริษัทได้ ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำรซักถำมข้ อมูล
จำกฝ่ ำยบริ หำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง โดยกำรประเมินเปรี ยบเทียบกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในภำยใต้ แนวคิดของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
(2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
(3) กำรควบคุมกำรปฎิบตั ิงำน (Control Activities)
(4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล (Information and Communication)
(5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และได้ ปฎิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้ อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเหมำะสม รวมถึงมีระบบ
กำรควบคุมภำยในในเรื่องกำรทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ (โปรด
พิ จารณารายละเอียดเพิ่ มเติ มในเอกสารแนบ 5 แบบประเมิ นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)
13.2

ข้ อสังเกตผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็ นบุคคลภำยนอก
เพื่อทำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ โดยพีแอนด์แอลได้ เข้ ำทำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนงำนที่สำคัญ 7 ด้ ำน ได้ แก่ (1) วงจรรำยได้ (2) วงจรรำยจ่ำย (3) กระบวนกำรผลิต (4) กำรบริ หำรสินค้ ำคง
คลัง (5) กำรบริ หำรทรัพยำกรมนุษย์ (6) กำรบริ หำรสินทรัพย์ถำวร และ (7) ระบบสำรสนเทศ ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน
2558 ถึงเดือนมกรำคม 2559 และในระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2559 - ถึงเดือนมิถนุ ำยน 2559
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ทังนี
้ ้ รำยงำนผลกำรติดตำมและข้ อเสนอแนะกำรควบคุมภำยในโดยพีแอนด์แอล สำมำรถถสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบ
1. บริ ษัทฯ ไม่มีกำรจัดตังงบประมำณ
้
รำยจ่ำย และแผนกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ประจำปี 2559 ไว้ เ ป็ นลำยลักษณ์
อักษร
2. บริษัทฯ มีกำรประเมินผู้ขำยทุกครัง้
ที่มกี ำรส่งมอบ (เฉพำะ Paking กับ
สำรเคมี) ไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร
อย่ ำ งชั ด เจน แต่ ยั ง ไม่ มี ก ำรท ำ
สรุปผลกำรประเมินประจำปี ไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร
3. บริ ษัทฯ มีกำรจัดทำเอกสำร "ใบขอ
ซื ้ อ ( PR)" ด้ ว ย ( Manual) ทุ ก
รำยกำร

คาชีแ้ จง/ข้ อเสนอแนะ
บริ ษัทฯ ควรนำเสนองบประมำณให้ แก่ ที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่
คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ำรณำ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 มี
อนุมตั ิให้ ถกู ต้ อง
มติอนุมตั ิงบประมำณประจำปี 2559
บริ ษั ท ฯ ควรประเมิ น ผู้ข ำยประจ ำปี บริ ษัทฯ กำหนดให้ ทำกำรสรุ ปผลกำร
และจัด ท ำสรุ ป ผลกำรประเมิ น ไว้ เ ป็ น ประเมินผู้ขำยประจำปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งยัง
ลำยลักษณ์อกั ษร
ไม่ถงึ รอบกำรประเมินตำมที่กำหนด

เพื่ อ ป้ องกัน กำรผิ ด พลำดของกำรคี ย์
ข้ อมูล และสำมำรถตรวจสอบควำม
ถูกต้ องได้ บริ ษัทฯ ควรพัฒนำระบบให้
มี ก ำรจั ด ท ำเอกสำรใบขอซื อ้ โดย
อัตโนมัติ
4. มี ก ำ ร ต ร ว จ Check ส ภ ำ พ ถั ง บริ ษัทฯ ควรมีกำรสอบทำนถังดับเพลิง
ดั บ เ พ ลิ ง ล่ ำ สุ ด คื อ วั น ที่ 25 ให้ อยู่ ใ นสภำพพร้ อมใช้ งำนอย่ ำ ง
พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 2559 จ ำ ก ก ำ ร สมำ่ เสมอ และครบถ้ วนทุกจุด
ตรวจสอบถัง ดับ เพลิง จ ำนวน 63
ถั ง 100% พบว่ ำ มี ถั ง ดั บ เพลิ ง ที่
ไม่ ไ ด้ รั บ กำรตรวจCheck สภำพ
จำนวน 1 ถัง เนื่องจำกเป็ นบริ เวณ
ที่มกี ำรก่อสร้ ำง
13.3

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบซึง่ คำด
ว่ำจะเริ่ มใช้ งำน PR ในระบบ ประมำณ
เดือนกันยำยน 2559

บริ ษัทฯ เห็นด้ วยกับผู้ตรวจสอบภำยใน
และได้ สั่ ง กำรให้ มี ก ำรตรวจเช็ ค ถั ง
ดับเพลิงอย่ำงสม่ำ เสมอ และครบถ้ วน
แล้ ว

ข้ อสังเกตผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮำส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้ ศกึ ษำและประเมินประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในสำหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยกำรประเมินประสิทธิภำพดังกล่ำวจำกัดเฉพำะข้ อมูลที่จะเป็ น
ในกำรให้ ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินของบริษัทฯ เท่ำนัน้
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ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ฯ ไม่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ นสำระสำคัญ ต่อระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ รับทรำบรำยงำนข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะดังกล่ำวในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่
28 มิถนุ ำยน 2559
13.4

หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

13.4.1 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังพี
้ แอนด์แอล เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ สำหรับปี 2559 ถึงปี
2560 โดยพีแอนด์แอลจะทำกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ ตำมแผนกำรตรวจสอบ
รำยปี ที่ตกลงร่ วมกับบริ ษัทฯ และจัดทำรำยงำนและข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งให้ เป็ นไปตำมแผนและนโยบำยกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ และเพือ่ ให้ เป็ นไปตำมหลักกำรห้ ำข้ อของ COSO ตำมที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น (โปรดพิ จารณารายละเอียด
เพิ่ มเติ มในเอกสารแนบ 3 รายละเอี ยดเกี ่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฎิ บตั ิ งานของ
บริ ษัทฯ (Compliance)
13.4.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 มีมติแต่งตังพี
้ แอนด์ แอล เพื่อทำหน้ ำที่
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยมี คุณมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ เป็ นหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน ทังนี
้ ้ คณะ
กรรมตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฎิบตั ิหน้ ำทีก่ ำร
ตรวจสอบภำยในและมีบคุ คลำกรที่มีวฒ
ุ ิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฎิบตั ิ
หน้ ำที่กำรตรวจสอบภำยในได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
13.4.3 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการแต่ งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
กำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2559
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