บริษัท ซีลิค คอรพ จํากัด (มหาชน)

13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

13.1

สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (การประชุมครั้งแรกหลังแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน) ทุกทานเขา
รวมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ดาน ไดแก 1) องคกร
และสภาพแวดลอม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขอมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทําโดยคณะกรรมการ
บริษัท และไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกลาว (โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทแลว
สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเขามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และผูบริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเชื่อถือได เพื่อใหการ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท เป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย
กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทยังไดแตงตั้ง บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานตรวจสอบภายนอก (outsource) เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยผูตรวจสอบภายในจะ
นําเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน ตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สําหรับใชติดตามและตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกําหนด ซึ่งบริษัทไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ซึ่งทํา
หนาที่ในฐานะหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนผูตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประวัติและ
ประสบการณการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีความนาเชื่อถือ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ตามเอกสารแนบ 3)
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13.2

ขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

13.2.1 สรุปความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบงบการเงิน สําหรับป 2558
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีลิค คอรพ จํากัดและ
บริษัทยอยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีลิค คอรพ จํากัดสําหรับป 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได
เสนอรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 โดยในการตรวจสอบงบการเงินดังกลาวตามมาตราฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผูสอบบัญชีมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
ควบคุ ม ภายในทางบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฉบั บ ลงวั น ที่ 10 มี น าคม 2559 ซึ่ ง ข อ สั ง เกตดั ง กล า วได ถู ก นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 (กอนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 (กอนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดย
ผูสอบบัญชีไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทตามที่ผูสอบบัญชีเห็นวาจําเปน
เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใชในการตรวจสอบ ผูตรวจสอบไมพบขอบกพรอง
ของระบบการควบคุมภายในดานบัญชีที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
สําหรับงบการเงินของบริษัทสําหรับงวด 3 เดือนแรกของป 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่สอบทานโดย
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํา กัด ซึ่ งเปน ผูสอบบัญชี ของบริษัท ทั้งนี้ ทางผู สอบบั ญชีมิไ ดมีก ารจัด ทําเอกสาร
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นและระบบควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท
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13.3

ขอสังเกตของหนวยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทไดแตงตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ โดยไดวาจางบริษัท

สูความสําเร็จ จํากัด เขาทําหนาที่ดังกลาว ซึ่งบริษัท สูความสําเร็จ จํากัด มีนายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย (CIA, CPIA) เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สูความสําเร็จ
จํากัด และนายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย แลวเห็นวามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมีความเปน
อิสระ และมีประสบการณในการปฎิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทไดวาจาง บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ตั้งแต
เดือนมิถุนายน 2555 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview
Audit) และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินงานของพนักงานและองคกรใหเปนไป
ตามแผนงานและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวของฝายบริหารอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดประโยชนในการ
บริหารงาน รวมถึงการมีรายงานทางการเงินที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งผูตรวจสอบภายในของบริษัทจะนําเสนอรายงานตางๆ ที่
เกี่ยวของใหคณะกรรมการตรวจสอบและผูบริหารบริษัทเพื่อใชประโยชนในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ไดออกรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัท ครั้งที่ 1
ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 (รายงานฉบับที่ 1) และไดออกรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทอยางตอเนื่องจนถึง
ปจจุบัน รวมจํานวน 6 ฉบับ ดังตาราง
รายงานการตรวจสอบภายใน

วันที่ออกรายงาน

รายงานฉบับที่ 1 (Overview Audit)

16 มกราคม 2558

รายงานฉบับที่ 2

30 เมษายน 2558

รายงานฉบับที่ 3

27 กรกฎาคม 2558

รายงานฉบับที่ 4

10 ตุลาคม 2558

รายงานฉบับที่ 5

15 มกราคม 2559

รายงานฉบับที่ 6

7 เมษายน 2559

สําหรับการตรวจสอบภายในรายไตรมาสครั้งที่ 1 ของป 2559 บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ไดออกรายงานการ
ตรวจสอบภายในฉบับที่ 6 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559 ครอบคลุมการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ซึ่งประกอบดวย 11 ระบบงาน ไดแก ระบบบริหารองคกรและสภาพแวดลอม ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบจัดซื้อ
ระบบขายในประเทศ ระบบขายตางประเทศ ระบบผลิตSVBA (Solvent Based Adhesive) ระบบผลิต WMA&HMA (Water
Based Adhesive and Hot Melt Adhesive) ระบบคลังวัตถุดิบสินคาและจัดสง ระบบบริหารงานบุคคลและธุรการ และ
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ระบบสารสนเทศ รวมถึงการตรวจสอบติดตามผลการปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตในรายงานการตรวจสอบฉบับกอนหนา
โดยผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในไดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึง 5 เมษายน 2559 และไดสรุปผลการ
ตรวจสอบกับฝายบริหารในวันที่ 7 เมษายน 2559 พบขอสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมจํานวน 3 ขอ
ประกอบดวยขอสังเกตที่มีประเด็นความเสี่ยงระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ และประเด็นความเสี่ยงระดับต่ําจํานวน 2 ขอ ซึ่ง
ทางบริษัทไดนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในดังกลาว เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 (กอน
แปรสภาพเปนบริษัท มหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559
(กอนแปรสภาพเปนบริษัท มหาชนจํากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
สําหรับผลการตรวจสอบติดตามการดําเนินการของบริษัท ตามที่ระบุในรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6
ดัง กล าว สามารถสรุ ปรายละเอี ยดขอ ตรวจพบ ขอ เสนอแนะ พรอ มผลการตรวจติ ดตามสํา หรั บเรื่ องที่อ ยูร ะหวา งการ
ดําเนินการ ได ดังนี้
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1.ระบบการผลิต SVBA (Solvent Based Adhesive)
1.1 จากการสุ ม ตรวจสอบเอกสาร ตั๋ ว การผลิ ต ทําใหการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
พบวาใบสั่งงานการผลิตเลขที่MM01-1603291,
MM01-1603500, 315, 464 ไมมีการลงนาม
ของแผนก RD ในขั้นตอนการตรวจสอบเครื่อง
ผลิต /ถังผลิต

ควรกําชับใหแผนก RD ลงนามสอบทานการ เห็ น ด ว ยและรั บ ดํ า เนิ น การ โดยประธาน
ตรวจสอบเครื่องผลิต/ถังผลิต ในใบสั่งงานการ เจาหนาที่สายงานปฏิบัติงาน (COO) จะทํา
ผลิตดวยทุกครั้ง
การปรั บ ปรุ ง คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านและใบสั่ ง
งานการผลิต คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2559

(ระดับความเสี่ยง : ต่ํา)

ปจจุบันทางบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข
คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านและใบสั่ ง งานการผลิ ต
เรียบรอยแลว และดําเนินการแจงใหพนักงาน
ในฝายงานดังกลาวทราบและตองดําเนินการ
ตามคูมือปฏิบัติงานแลว

2. ระบบงานคลังวัตถุดิบ สินคา และจัดสง
2.1 จากการตรวจสอบใบจัดเตรียมสินคาสําเร็จรูป ทําใหการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
เดือน มี.ค. 59 พบวาเอกสารเลขที่ 59011714,
713 ของวันที่ 19 มี.ค. 59 และเอกสารเลขที่
5901458, 432, 312, 095, 096, 462, 457,
446, 449, 448, 453, 447, 392, 276, 395, 465
และ 149 ของวันที่ 8 มี.ค. 59 ไมมีการลงนาม
ผูอนุมัติ และผูรับมอบสินคา

ควรกําชับใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงาน
ตามคูมือปฏิบัติงานเรื่องการจัดเตรียมสินคา
สําเร็จรูป แลวลงนามในเอกสารใบจัดเตรียม
สินคาสําเร็จรูปใหครบถวนทุกครั้ง

(ระดับความเสี่ยง : ต่ํา)
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2.2 จากการตรวจสอบทะเบียนคุมรถขนสง เพื่อซอม
บํ า รุ ง ตามระยะ พบว า มี ก ารบั น ทึ ก ไม เ ป น
ป จ จุ บั น ล า สุ ด ถึ ง เดื อ นธ.ค. 58 และจากการ
ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ต า ร า ง ต ร ว จ เ ช็ ค ร ถ
ประจําเดือนมี.ค. 59 พบวา

ทําใหการควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
รวมถึงทําใหขาดเครื่องมือที่สําคัญสําหรับ
ควบคุมและสอบทานการซอมบํารุงรถขนสง
อาจทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด ส ง
หยุ ด ชะงั ก หากรถขนส ง เกิ ด การชํ า รุ ด
- รถทะเบียน ตห-7737, ตญ 5473, 51-7572, เสียหาย
ถส 8861, ตฮ 649 ไมมีการตรวจเช็คน้ํามัน
เกียรประจําเดือน

ขอเสนอแนะของผูต รวจสอบ

คําชี้แจงจากผูบริหาร

ควรให มี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ในทะเบี ย นคุ ม รถ
ขนสงเพื่อซอมบํารุงใหเปนปจจุบัน เพื่อใชใน
การบริ ห ารงานจั ด ส ง และควรกํ า ชั บ ให
เจาหนาที่ประจํารถขนสงตรวจเช็ครถประจําวัน
แลวบันทึกการปฏิบัติงานในตารางตรวจเช็ครถ
ประจําเดือน แลวนําสงผูบังคับบัญชาลงนาม
สอบทานเปนประจําทุกเดือน

เห็ น ด ว ยและรั บ ดํ า เนิ น การโดย ผู จั ด การ
ฝ า ยโลจิ ส ติ ก ส คาดว า จะแล ว เสร็ จ ภายใน
เดือนเมษายน 2559
ปจจุบันทางบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข
เอกสารตามคูมือปฏิบัติงาน และดําเนินการ
แจงใหพนักงานในฝายงานดังกลาวทราบและ
ตองดําเนินการตามคูมือปฏิบัติงานแลว

- รถทะเบียน ตว 6319, ถส 8861, ตฮ 649 ไมมี
การตรวจเช็คประจําวัน
(ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง)
คําอธิบายระดับความเสี่ยง (Priority Ratings)
แนวทางในการจัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงที่กาํ หนดขึ้นตามรายงานการตรวจสอบภายในขางตน ซึ่งจัดทําโดยบริษัท สูความสําเร็จ จํากัด พิจารณาจากขอเท็จจริงทีต่ รวจพบ
และขอเสนอแนะแตละขอ จึงไดมีการประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อชวยใหผูบริหารไดทราบถึงความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการปรับปรุง / แกไขตามขอเสนอแนะ โดยกําหนดระดับความเสี่ยงเปน
3 ระดับ ดังนี้
ความเสี่ยงสูง :

ขอบกพรองซึ่งมีความสําคัญมาก ซึ่งหากไมไดมีการดําเนินการปรับปรุง / แกไข อาจจะสงผลกระทบตอการบริหารงานดานการเงินหรือการ
บริหารกิจการของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ

ความเสี่ยงปานกลาง :

กิจกรรมควบคุมที่ควรไดรับการปรับปรุง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากขอบกพรอง / ขอผิดพลาดที่ไมสามารถตรวจพบได หรืออาจจะเกิดขึ้น
ไดอยางผิดปกติ

ความเสี่ยงต่ํา :

กิจกรรมที่ควรไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น เพื่อเสริมสรางสภาวะแวดลอมในการควบคุมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลอง
กับแนวทางการปฏิบัติอันเปนเลิศ (BEST Practice Guidance)
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สําหรับป 2559 บริษัทยังคงวาจางบริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ใหปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทโดยมี
แผนงานการตรวจสอบภายในสําหรับแตละไตรมาสของป 2559 (Internal Audit Plan) ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับไตรมาสที่ 2 ของป 2559
1. ระบบงานบริหารองคกรและสภาพแวดลอม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบ จป. และความปลอดภัย
5. ระบบงานวิจัยและพัฒนา
6. ระบบธุรการขาย
7. ระบบธุรการทั่วไป
8. ระบบงานซอมบํารุง
9. ระบบคุณภาพ ISO
10. ระบบวางแผน
11. ประกันสุขภาพ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแกไข ตามขอสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ กอนทุกระบบงาน
2. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับไตรมาสที่ 3 ของป 2559
1. ระบบบริหารองคกรและสภาพแวดลอม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบงานการผลิต
6. ระบบคลังสินคาและจัดสง
7. ระบบจัดซื้อ
8. ระบบบริหารงานบุคคล
9. ระบบขายในประเทศ
10. ระบบขายตางประเทศ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแกไข ตามขอสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ กอนทุกระบบงาน
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3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับไตรมาสที่ 4 ของป 2559
1. ระบบบริหารองคกรและสภาพแวดลอม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบ จป. และความปลอดภัย
5. ระบบงานวิจัยและพัฒนา
6. ระบบธุรการขาย
7. ระบบธุรการทั่วไป
8. ระบบงานซอมบํารุง
9. ระบบคุณภาพ ISO
10. ระบบวางแผน
11. ประกันสุขภาพ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแกไข ตามขอสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ กอนทุกระบบงาน
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