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13.

กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

13.1

สรุปควำมเห็นของกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท

บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 1/2559 (การประชุมครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) ทุกท่านเข้า
ร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กร
และสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทาโดยคณะกรรมการ
บริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทารายงานการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษั ทได้ แต่ งตั้ ง บริษั ท สู่ ความสาเร็จ จากัด ซึ่ งเป็ นสานักงานตรวจสอบภายนอก (outsource) เพื่ อทาหน้ าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ
นาเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สาหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกาหนด ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ซึ่งทา
หน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประวัติและ
ประสบการณ์ การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ (โปรดพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ตามเอกสารแนบ 3)
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13.2

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท

13.2.1 สรุปควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อสังเกตที่พบจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับปี 2558
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซีลิค คอร์พ จากัดและ
บริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซีลิค คอร์พ จากัดสาหรับ ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้
เสนอรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ
ควบคุ ม ภายในทางบั ญ ชี ข องบริษั ท ฉบั บ ลงวั น ที่ 10 มี น าคม 2559 ซึ่ ง ข้ อ สั งเกตดั ง กล่ า วได้ ถู ก น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดย
ผู้สอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการกาหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง
ของระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีที่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
สาหรับงบการเงินของบริษัทสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่สอบทานโดย
บริษั ท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จ ากัด ซึ่งเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ของบริษั ท ทั้งนี้ ท างผู้สอบบั ญ ชี มิ ได้ มี การจัด ท าเอกสาร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท
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13.3

ข้อสังเกตของหน่วยงำนตรวจสอบระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัท
บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้างบริษัท

สู่ความสาเร็จ จากัด เข้าทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด มีนายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย (CIA, CPIA) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สู่ความสาเร็จ
จากัด และนายไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็น
อิสระ และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2557 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview
Audit) และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินงานของพนักงานและองค์กรให้เป็นไป
ตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ของฝ่ายบริหารอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดประโยชน์ในการ
บริหารงาน รวมถึงการมีรายงานทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะนาเสนอรายงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์ในการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ได้ออกรายงานการตรวจสอบภายในภาพรวม (Overview Audit) ของบริษัท ครั้งที่ 1
ลงวัน ที่ 16 มกราคม 2558 (รายงานฉบับที่ 1) และได้ออกรายงานการตรวจสอบภายในของบริษั ท อย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน รวมจานวน 7 ฉบับ ดังตาราง
รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน

วันที่ออกรำยงำน

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

8 เมษายน 2559

รายงานฉบับที่ 7

9 กรกฎาคม 2559

จากการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 7 ครั้ง พบข้อสังเกตประเด็นความเสี่ยงระดับสูงจานวน 12 ข้อ (รายงาน
ฉบับ Overview จานวน 9 ข้อ, รายงานครั้งที่ 1/2558 [รายงานฉบับที่ 2] จานวน 2 ข้อ และรายงานครั้งที่ 2/2558 [รายงาน
ฉบับที่ 3] จานวน 1 ข้อ) โดยมีรายละเอียดและการดาเนินการแก้ไขดังนี้
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รายงานฉบับ Overview เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ตรวจพบความเสี่ยงสูง จานวน 9 ข้อ
ระบบการบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม
1. ในกระบวนการขายมีการรวบรวมส่งสาเนาใบ Invoice จากเจ้าหน้าที่ธุรการขายไปให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทุกสิ้นวัน
แต่ไม่มีการพิมพ์รายงานสรุปใบ Invoice ดังกล่าว และมีการชี้แจงว่าได้ตรวจสอบกระทบยอดความถูกต้องครบถ้วน
โดยเทียบข้อมู ลในระบบ Pear และ Win Speed ทุ กสิ้น เดื อนด้ วยวิธีก ารตรวจสอบจากหน้ าจอ แต่ ไม่มี การท า
เอกสารเป็นหลักฐาน ทาให้ขาดความเชื่อมั่นว่าได้มีการบันทึกตั้งหนี้ในระบบ Win Speed ถูกต้องครบถ้วนทุก
รายการ ส่งผลให้ไม่มีหลักฐานการตรวจสอบประจาเดือนของเจ้าหน้าที่บัญชี
ข้อเสนอแนะ : ควรกาหนดให้พนักงานบัญชีพิ มพ์รายงานประจาวันจากระบบ Win Speed แล้วตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนกับสาเนาใบ invoice จากเจ้าหน้าที่ธุรการขายและลงนามการตรวจสอบใบรายงานเป็นหลักฐาน
ด้วยทุกครั้ง แล้วให้ทาการล๊อคระบบประจาวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง รวมถึงการตรวจสอบ
กระทบยอดประจาเดือนให้พิมพ์รายงานหน้าสุดท้ายของระบบ pear และ win speed มาเปรียบเทียบตรวจสอบกัน
และลงนามการตรวจสอบในรายงานเป็นหลักฐานด้วย
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและดาเนินการรับผิดชอบโดยคุณสาริศาส์ส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : พบว่ามีการดาเนินการกระทบยอดระหว่าง Win Speed
และ ระบบ Pear โดยเจ้าหน้ าที่ บัญ ชีคุ ณ ปริยากร โดยพิ มพ์ ออกมาเป็น เอกสาร และส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญ ชี
คุณ เรวดี เซ็น ตรวจสอบอีก ครั้ง และมี ก ารล็ อ คระบบประจาวัน โดยคุ ณ พั ช รี เพื่ อ ป้ อ งกัน การแก้ ไข โดยมี ก าร
ดาเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
ระบบการเงิน
2. จากการตรวจสอบ พบว่ามีเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้าที่จ่ายเป็นเงินสดจานวนหลายฉบับ และมีบางฉบับที่ไม่ได้ขีดฆ่า
และไม่ได้ระบุคาว่า A/C Payee Only และเช็ครับล่วงหน้าดังกล่าว ถูกจัดเก็บไว้ที่บ้านของผู้บริหาร ทาให้อาจมีผู้ไม่
หวังดีสามารถนาเช็คไปเข้าบัญชีตนเองได้ และเป็ นการแย่งแยกหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมทาให้ภาพลักษณ์บริษัทมอง
เป็นแบบธุรกิจครอบครัว
ข้อเสนอแนะ : ควรประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับลูกค้าให้จ่ายเช็คชื่อบัญชีบริษัทเท่านั้นและรวมถึงควรเก็บเช็ค
ไว้ในตู้เซฟของบริษัท โดยอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการเงิน
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้ วยและรับ ดาเนิน การทันทีโดย CEO จะเริ่มประชาสัม พันธ์กับ ลูกค้าทุกไตรมาส
รับผิดชอบโดยคุณสาริศาส์ส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษทั ที่ IA ตรวจติดตำม :
1. ฝ่ายการเงินได้ทาจดหมายส่งถึงลูกค้าที่จา่ ยเช็คเป็นเงินสด
2. ตอนวางบิลฝ่ายการเงินได้แนบเอกสารให้ลูกค้าสั่งจ่ายในนามบริษทั
3. เช็ครับล่วงหน้าทุกฉบับฝ่ายการเงินนาฝากเข้าธนาคารทุกฉบับ เนือ่ งจากธนาคารอนุมตั ิให้ฝากล่วงหน้าได้ 5 ปี
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3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้จดั เก็บเช็ค ผู้พิมพ์เช็ค และผู้สอบทานโดยตนเอง ซึง่ ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ที่
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการแบ่งแยกหน้าที่ โดยกาหนดให้ผจู้ ัดพิมพ์เช็คเป็นพนักงานการเงิน และผู้สอบทานเป็น
ผู้จัดการฝ่าย
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและดาเนินการรับผิดชอบโดยคุณสาริศาส์ส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 โดยจะมอบหมายให้คุณจุฬาลักษณ์ เป็นผู้พิมพ์เช็ค
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : ทางบริษัทมีการพิมพ์เช็คออกจากระบบ Winspeed และ
สรุปรายงานประจาวันให้คุณสาริศาส์ส์ตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้มีอานาจลงนามและอนุมัติเช็ค
ระบบบริหารงานบุคคล
4. ไม่มีแผนงานฝึกอบรม และแผนอัตรากาลังของพนักงานประจาปี 2558 เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทาแผนงานฝึกอบรม และแผนอัตรากาลังของพนักงานประจาปี 2558 เป็นรายลักษณ์อักษร
อย่างเป็นทางการ และนาเสนอผู้มีอานาจอนุมัติลงนาม
ค าชี้ แ จงผู้ รับ การตรวจ : เห็ น ด้ ว ยและรั บ ด าเนิ น การรั บ ผิ ด ชอบโดย CEO คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : ได้มีการดาเนินการและอนุมัติแผนการฝึกอบรม และแผน
อัตรากาลังคน แล้วเสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการอนุมัติ
เมื่อ พฤษภาคม 2558 (ซึ่งรายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุ ว่าได้แก้ ไข
เรียบร้อยแล้ว) และในปี 2559 นาแผนงานการฝึกอบรม และอัตรากาลังคน นาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อการอนุมัติแผนงาน
5. บริษัทไม่มีสวัสดิการผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทาสวัสดิการผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดย CEO และคุณปรางค์มณี คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : พบว่าบริษัทอยู่ระหว่างจัดทาเนื่องด้วยผู้จัดการแผนก
บุคคลของบริษัทลาออก ส่งผลให้การจัดทาเอกสารดังกล่าวล่าช้ากว่ากาหนด ซึ่งผู้บริหารแจ้งว่าจะจัดทาให้แล้ว
เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 (ซึ่งรายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุว่าได้
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว)
6. จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่บุคคลไม่ได้แจ้งส่งข้อมูลพนักงานลาออกถึงเจ้าหน้าที่ IT ในแต่ละเดือน เพื่อทา
การยกเลิก Username และ Password แต่ได้รวบรวมส่งในตอนสิ้นปี
ข้อเสนอแนะ : ควรกาหนดให้เจ้าหน้าที่บุคคลส่งข้อมูลพนักงานที่ลาออกประจาเดือนให้เจ้าหน้าที่ IT ทาการยกเลิก
user name และ password ในระบบทุ ก สิ้ น เดื อ น โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ IT ส่ ง หลั ก ฐานตอบกลั บ หลั ก จากที่ ได้
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ดาเนินการแล้วเสร็จมายังฝ่ายบุคคลด้วย
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดยคุณสุปราณี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : เจ้าหน้าที่บุคคลแจ้งรายชื่อให้แผนก IT ผ่านทาง help
desk ภายใน 3 วันนับจากที่พนักงานลาออก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังไม่มีการติดตามการทางานของ
ฝ่าย IT (ซึ่งรายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดย
ฝ่าย IT ทาการลบรายชื่อออกจากระบบภายใน 3 วันทาการ)
ระบบธุรการทั่วไป
7. เอกสารสาคัญ ต่างๆ เช่น กรมธรรม์ประกันภัย โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ เป็นต้น จัดเก็บไว้ในตู้เหล็กธรรมดาที่ไม่
สามารถป้องกันไฟ และกุญแจตู้ดังกล่าวชารุดไม่สามารถล็อคได้
ข้อเสนอแนะ : ควรกาหนดให้เอกสารสาคัญดังกล่าวจัดเก็บไว้ในตู้เซฟนิรภัย
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดย คุณปรางค์มณี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : บริษัทได้จัดซื้อเซฟกันไฟโดยทันที และจัดเก็บเอกสาร
สาคัญไว้ในตู้เซฟดังกล่าว ดาเนินการเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
8. จากการตรวจสอบจุดที่กาหนดให้ รปภ. บันทึกเวลาตรวจยามในช่วงกลางคืน พบว่าในจุดด้านหลังคลังวัตถุดิบไม่มี
การบันทึกเวลา โดยเจ้าหน้าที่ธุรการชี้แจงว่าชารุด
ข้อเสนอแนะ : ควรแจ้งให้บริษัท รปภ.รีบดาเนินการแก้ไขจุดบันทึกเวลาตรวจยามในจุดดังกล่าวโดยเร็ว รวมถึงควร
ทารั้วลวดหนามต่อจากกาแพงด้านที่ติดกับคลังวัตถุดิบและสินค้าให้สูงขึ้น
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดย คุณปรางค์มณี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558
กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : ทางบริษัททาการติดต่อบริษัท รปภ. ให้นาเครื่องบันทึก
มาเปลี่ยน และมีการตรวจสอบรายงานของ รปภ ว่าได้มีการบันทึก ครบถ้วนทุก ๆ จุด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี
2559
ระบบสารสนเทศ
9. ในการสารองข้อมูลบริษัทได้ทาไว้ใน External Harddisk โดยเก็บไว้ที่บ้านพักของพนักงาน IT นอกจากนี้ไม่มีการ
ทดสอบการใช้ข้อมูลสารอง
ข้ อ เสนอแนะ : ควรท าการเปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ด เก็ บ External Harddisk ดั ง กล่ า วให้ เหมาะสมและรั ด กุ ม
ปลอดภัย รวมถึงให้จัดทาแผนการทดสอบข้อมูลสารองร่วมกับ user อย่างน้อยทุก 6 เดือน
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดย คุณสุปราณี และ Mr.Oliver คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 1/2558
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กำรดำเนินกำรแก้ไขของบริษัทที่ IA ตรวจติดตำม : ให้เจ้าหน้าที่ IT นา External HD มาเก็บไว้ที่ตู้เซฟของ
บริษัทที่ตั้งอยู่ในห้องของฝ่ายบุคคล แต่ยังไม่มีแผนการทดสอบการใช้งานข้อมูลสารองดั งกล่าว (ซึ่งรายงานการ
ตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีการทดสอบการนาข้อมูล
back up มาใช้ ทุกเดือน 6 เดือน โดยหมุนเวียน user)
รายงานครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ตรวจพบความเสี่ยงสูง จานวน 2 ข้อ
ระบบบริหารงานบุคคล
1. บริษัทไม่มีสวัสดิการผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อกั ษร (จากการตรวจสอบครั้งก่อน ข้อ 5)
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทาสวัสดิการผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดยคุณอริสชา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2558
กำรด ำเนิ น กำรแก้ไขของบริษั ทที่ IA ตรวจติด ตำม : มีการจัดท าเป็น ลายลัก ษณ์ อักษรแล้วเสร็จในเดือ น
พฤษภาคม 2558 (ซึ่งรายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ระบุว่าได้แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว)
ระบบสารสนเทศ
2. บริษัททาการสารองข้อมูลและเก็บไว้ในตู้เซฟฝ่ายบุคคล แต่ไม่มแี ผนการทดสอบการใช้งานข้อมูลสารองดังกล่าว
(จากการตรวจสอบครั้งก่อน ข้อ 9)
ข้อเสนอแนะ : ควรจัดทาแผนการทดสอบข้อมูลสารองร่วมกับ user อย่างน้อยทุก 6 เดือน
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการรับผิดชอบโดย Mr.Oliver คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2558
กำรด ำเนิ น กำรแก้ ไขของบริษั ท ที่ IA ตรวจติ ด ตำม : รายงานการตรวจสอบไตรมาสที่ 2/2558 วัน ที่ 27
กรกฎาคม 2558 ระบุว่าได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีการทดสอบการนาข้อมูล back up มาใช้ ทุกเดือน 6 เดือน
โดยหมุนเวียน user
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รายงานครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตรวจพบความเสี่ยงสูง จานวน 1 ข้อ
ระบบงานซ่อมบารุง
1. จากการตรวจสอบสต็อกอะไหล่ พบว่ามีการควบคุมรับและจ่ายโดยฝ่ายงานซ่อมบารุงเอง
ข้อเสนอแนะ : ควรให้งานสต๊อกอะไหล่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานคลังสินค้าและเบิกจ่ายโดยหน่วยงานซ่อมบารุง เพื่อเป็น
การสอบทานระหว่างกัน โดยควรให้มีการสุ่มตรวจนับร่วมกับหน่วยงานบัญชีทุกเดือน และให้ครบร้อยเปอร์เซ็นใน
ทุกไตรมาส
คาชี้แจงผู้รับการตรวจ : เห็นด้วยและรับดาเนินการทันที โดยคุณอุบล
กำรด ำเนินกำรแก้ไขของบริษั ทที่ IA ตรวจติด ตำม : บริษั ทได้ดาเนินการแก้ไขขั้นตอนการเบิกจ่ายสต๊อก
อะไหล่ของแผนกซ่อมบารุงโดยกาหนดให้แผนกคลังสินค้าเป็นผู้ควบคุมและผู้จ่าย เมื่อแผนกซ่อมบารุงต้องการเบิก
อะไหล่ จ ะต้ อ งท าการเขี ย นใบเบิ ก และส่ ง ให้ เจ้ า หน้ าที่ ค ลั ง สิ น ค้ าเพื่ อ ท าการจ่ า ยอะไหล่ แ ละตั ด สตั้ ง แต่ เดื อ น
กุมภาพันธ์ ปี 2559

สาหรับการตรวจสอบภายในรายไตรมาสครั้งที่ 2 ของปี 2559 บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ได้ออกรายงานการ
ตรวจสอบภายในฉบับที่ 7 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ครอบคลุมการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 10 ระบบงาน ได้แก่ ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบงานวิจัย
และพัฒนา ระบบงานธุรการขาย ระบบงานวางแผน ระบบงานประกันคุณภาพ(QA) ระบบงานซ่อมบารุง ระบบงาน ISO
และระบบงานความปลอดภั ย (จป.) รวมถึงการตรวจสอบติ ด ตามผลการปรับ ปรุงแก้ ไขตามข้ อ สังเกตในรายงานการ
ตรวจสอบฉบั บ ก่ อ นหน้ า โดยผู้ ต รวจสอบระบบควบคุ ม ภายในได้ เริ่ม ปฏิ บั ติ งานตั้ งแต่ วั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2559 ถึ ง 6
กรกฎาคม 2559 และได้สรุปผลการตรวจสอบกับฝ่ายบริหารในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พบข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในของบริษัท รวมจานวน 1 ข้อ ประกอบด้วยข้อสังเกตที่มี ประเด็นความเสี่ยงระดับต่าจานวน 1 ข้อ ซึ่งทางบริษัทได้
นาเสนอรายงานการตรวจสอบภายในดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
สาหรับผลการตรวจสอบติดตามการดาเนินการของบริษัท ตามที่ระบุในรายงานการตรวจสอบภายใน ครั้ งที่ 7
ดั งกล่ า ว สามารถสรุป รายละเอี ย ดข้อ ตรวจพบ ข้อ เสนอแนะ พร้อ มผลการตรวจติ ด ตามสาหรับ เรื่อ งที่ อ ยู่ ระหว่ างการ
ดาเนินการ ดังนี้
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ข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ

ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ

คำชี้แจงจำกผู้บริหำร

ควรกาชับ ให้เจ้าหน้ าที่ที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ตามคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดเตรียมสินค้า
สาเร็จรูป แล้วลงนามในเอกสารใบจัดเตรียม
สินค้าสาเร็จรูปให้ครบถ้วนทุกครั้ง

เห็ น ด้ ว ยและรั บ ด าเนิ น การทั น ที โดยคุ ณ
เกี ย รติ ศั ก ดิ์ (ประธานเจ้ า หน้ า สายงาน
ปฏิบัติการ)

1.ระบบงำนคลังวัตถุดิบ สินค้ำ และจัดส่ง
1.1 จากการตรวจสอบใบจัดเตรียมสินค้าสาเร็จรูป ทาให้การควบคุมภายในขาดประสิทธิภาพ
เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 พบว่ า เอกสารเลขที่
5903680 ไม่มีการลงนามผู้อนุมัติ และผู้รับมอบ
สินค้า และเอกสารเลขที่ 5903504, 490, 489,
231, 464, 296, 266, 164 ไม่ มี ก ารลงนาม
อนุมัติ
(ระดับความเสี่ยง : ต่า)

ปัจจุบั นทางบริษั ทดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน และดาเนินการ
แจ้งให้พนักงานในฝ่ายงานดังกล่าวทราบและ
ต้องดาเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานแล้ว

คำอธิบำยระดับควำมเสี่ยง (Priority Ratings)
แนวทางในการจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงที่กาหนดขึ้นตามรายงานการตรวจสอบภายในข้างต้น ซึ่งจัดทาโดยบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด พิจารณาจากข้อเท็จจริงทีต่ รวจพบ
และข้อเสนอแนะแต่ละข้อ จึงได้มีการประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการดาเนินการปรับปรุง / แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยกาหนดระดับความเสี่ยงเป็น
3 ระดับ ดังนี้
ควำมเสี่ยงสูง :

ข้อบกพร่องซึ่งมีความสาคัญมาก ซึ่งหากไม่ได้มีการดาเนินการปรับปรุง / แก้ไข อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านการเงินหรือการ
บริหารกิจการของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ

ควำมเสี่ยงปำนกลำง :

กิจกรรมควบคุมที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงอันเกิดจากข้อบกพร่อง / ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถตรวจพบได้ หรืออาจจะเกิดขึ้น
ได้อย่างผิดปกติ

ควำมเสี่ยงต่ำ :

กิจกรรมที่ควรได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมในการควบคุมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (BEST Practice Guidance)
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สาหรับปี 2559 บริษัทยังคงว่าจ้างบริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมี
แผนงานการตรวจสอบภายในสาหรับแต่ละไตรมาสของปี 2559 (Internal Audit Plan) ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสาหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559
1. ระบบงานบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบ จป. และความปลอดภัย
5. ระบบงานวิจัยและพัฒนา
6. ระบบธุรการขาย
7. ระบบธุรการทั่วไป
8. ระบบงานซ่อมบารุง
9. ระบบคุณภาพ ISO
10. ระบบวางแผน
11. ประกันสุขภาพ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ ก่อนทุกระบบงาน
2. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559
1. ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ระบบงานการผลิต
6. ระบบคลังสินค้าและจัดส่ง
7. ระบบจัดซื้อ
8. ระบบบริหารงานบุคคล
9. ระบบขายในประเทศ
10. ระบบขายต่างประเทศ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ ก่อนทุกระบบงาน
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3. แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสาหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2559
1. ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม
2. ระบบบัญชี
3. ระบบการเงิน
4. ระบบ จป. และความปลอดภัย
5. ระบบงานวิจัยและพัฒนา
6. ระบบธุรการขาย
7. ระบบธุรการทั่วไป
8. ระบบงานซ่อมบารุง
9. ระบบคุณภาพ ISO
10. ระบบวางแผน
11. ประกันสุขภาพ
รวมถึงการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อสังเกตในรายงานการตรวจสอบครัง้ ก่อนทุกระบบงาน
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